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Allergisk och vasomotorisk rinit är inflam-

matoriska sjukdomar. Behandlingen bör ock-

så utgå från detta synsätt.

Rhinocort Turbuhaler ger en effektiv

lokal behandling av näsans slemhinnor. Den

verksamma beståndsdelen är budesonid, som

har en kraftig anti-inflammatorisk effekt.

Rhinocort Turbuhaler innehåller endast

budesonid. Inga konserveringsmedel eller

andra tillsatsämnen finns, som kan irritera

en redan känslig slemhinna.

Doseringen är mycket enkel och görs en

gång på morgonen. Via inandningsluften

sprids läkemedlet över slemhinnan.

ffiffinocor[
ffiuffbuhaler

Tika Läkemedel AB
-e[t företag i Astra koncernen.

Tfn 046 -33710o.

Rhinocort Turbuhaler (budesonid 100 ugldos) nasal steroid uid allergisk och uasomotorisk rinit.



anus-stopp!
tabellen redovisas de datum som gäl

er för  manusstopp  och  planerade  ut-
ivningsveckor    för     AllmänMedicin

Manus-                  Planercid
stopp                      utgivningsvecka

2/8-93
6/9-93

10/ 1 -94
28/2-94
18/4-94

ALLMÄNMEDICIN
Periodisk  iidskrifi  för

Svei.sk  Före'ning  för  AIlmänrnedlcin
(SFAM)

Ansvarig utgivare:
Ingvar  Kri`kiiu

Chefredaktör:
Anders  Håkansson
Vårdcentralen  Teleborg
Box  5044.  35005  Växjö
Tel:  0470/888 00

Redaktionskommitte:
Dm  Andersson
Mi`lin  Andr6
Cecilii`  Björkelund
Andcrs  Håkansson
Anna  Källkvist
Christer  Petersson

Redaktionssekreterare och  layout:
Mi`rg:ireta  Lindb()rg

Redaktionsadress:
AllmänMedicin
lnst  [`  socii`lmedii`in
17283  Sundbyberg.
Tel:  08/989492  eller  282214  (telefomv)

Annonser:
YH  Annonsförmedling.
Hornsgi`tan   150  8`   11758  Stockholm
Tel:  08/6694240

Prenumerationsavgift:
4()5  kr  pcr  år.  för  studerande   15()  kr  per  i'ir
(prenumeri`tionsavgiften   ingår   i   mcdlems-
avgif{en   till   Svensk   Förening   för   Allmän-
medicin).

Tidningen  utkommer med 6 nummer per at.
Prenumerationsavgiften    inbetalas    till    All-
miinMedicin   postgiro   375440-5.   Ange   iitt
avgiften  avser  prenumeration.

Tryckt  på  miljövänligt  papper  hos
Toftcrs  tryckeri  ab.  Ostcrväla,   1993

ISSN  ()281 -3513

\_,

LLMÄNMEDICIN  .  ÅFIGÅNG  14  .1993

4/93 Omslagsfoto : Sileshår -insektsätaren -Anders Håkansson

Kaiendarium                                                                                                                  15 5

Ledare
Det optimala sjukvårdssystemet eller Vad kan vi lära av andra länder
Anders Håkansson
Den ofärdige husläkaren - äkt 2
Mats Ribacke

Pae]FmnxamLeäå:rnenw
rstgruppen bildar euopeisk akademi för lärare

Anna Källkvist, Carid Edvard Rudebeck                                                                                  158

Nytt från SFAM
Datorjoumalen - var står vi?
Per Björgell
Kanslifunktion i SFAM
Ordförande
Husläkardispensema
Anna-Karin F urhof f

Doktorsavhandlingar från primärvården
Birger Thorell -Vårdcentralen som bas för preventiv verksamhet                                     163
Kurt Svärdsudd

Debatt
Datorisering kan vara bra - och dåligt!
Håkan Umegård
Kommentar till Tema DATORER 3P3
Birger Gran
Öppenvårdsregistrering -görs den effektivt?
Bengt Dahlin

Allergibesvär hos bam i ett vårdcentralsområde -en enkätstudie från  1991
rtiom¢s L#;tdbcrg                                                                                                                   [ 71

E Apoteksbolaget
Frågor och svar om läkemedel
Lars-Olof Hensjö
Diabetesåret  1991
Aina Höglund
Många recept hämtas aldrig ut på apotek
J Lars G Nilsson, Hans Johansson, Mats Wennberg

Kurser och Konferenser
Hey i Höör -nestor och regissör
Anna Källkvist
Åt dem som har skall varda givet ...
Rapport från  1 :st lntemational teaching seminar in behavioral medicin
Christer Petersson
Kvalitativ metod -på väg in i allmänmedicinska akademin?
Rapport från Nordisk forskarseminarium, Ringk¢bing, Danmark
Peter Olsson

`.,E:#stuiråtviåtnenosckha3r:::J:i:åkonst-omsalutogenesochpatogenesi

Helena Stenberg

Manlig eller kvinnlig doktor - hur väljer patienten
` Per Wändell

Recensioner
Eriksson N. Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård
lngemar Andersson
Axelsson R. Sjukvårdsadministration i organisationsteoretisk belysning
Kenner[ Lenhoff
Palmblad E. Psykiatrin mot närsamhället  - omgivningens möte
med det psykiskt avvikande
Mikael Sandlund
forts sid 155

153



®Revolutionen.
q -F-_ - `_=

Utan tvekan.
Turbuhaler har revolutionerat inhalations-

terapin, både vid astma och allergisk rinit.
Och fler och fler är överens om varför:
Den är mycket enkel att användai,2,3,4.
Dessutom innehåller den enbart rent läkemedel.

?

Så skall en revolution se ut.

Rhinocort® Turbuhaler® ( budesonid 100 ug/dos ) nasal steroid vid a||ergisk och v.isomotorisk rinit. Pulmicort® Turbuh.iler`' ( budcsoilid  1 ()0, 200 resp 4oo

Lig/dos ) inl`alationssteroid Vid astma. Bricanyl® Turbuhaler® ( terbuta|in o,25 resp o,5 mg/dos ) 82 stimuler.ire vid .istm och kroiiisk bronkit.
Referenser: 1. E. Atilto et al, Annals of Allergy, Volume 69,1992. 2. H. Ah|ström, E. Svenonius, M. Svensson, Allcrgy 44,1989. 3. J. Dunc.in, A.C.W.s. Nmg,

G.K. Crompton, Drug lnvest 2,1990. 4. G.R. Pe[rie et al, Drug lnvest 2,1990.
Dr.ico Läkemedel AB / Tika Läkemedel AB, Lund 046-33 70 00
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0KTOBER
•   4T5  okfoder.   Kurs  i  statistik.  Högberga
Gård, Lidingö. Anmälan före den 7 juni  1993.
Jn/or77iafi.on.. Kristina Hansen eller
Eivor    Ungerson,    Apotekarscx:ieteten,    Utbild-
ningsavdelningen, Box  1136,
111  s 1  S[ockholm. Tel 08-24  50  85. Fax 08-20
5511.

•    7-J0  ok/oöcr. 45th Annual Orlando Flo-
rida. Scieniific Assembly. The Coniinuing Medi-
cal  Education  Program  for Scandinavjan  Family
Physicians.
/n/omG/bn..  AAFP`  Allan  Pelch,  MD,  Vogn-
porten  6,  DK-2620  Alber[slund.  Danmarl(.  Tel
H5  42   641144.
Fax +45  42  64  42  30.

•    JJ-J5 okfoder.  Grundkurs i klinisk läke-
medelsprövning.  Sigtuna.  Anmälan  före  den   13
augus,i.
/n/oma/[.on..    Apotekarsmie[eten.    Ann    Ode-
brand eller lnger Fagerhäll. Tel 08-24  50  85.

•   27-28  o4foz)Cr.  Orien[erande  kurs  i  Kli-
nisk   läkemedelsprövning.   Lerum.   Sista   anmäl-

;#*aag„åL.fugAu;tj:ekusm;ete[e„   Ann   ode.

ireTod=,2år5nogesr5Fagerhä,,.

•   28  okfober.   Depression  som  sjukdom  -
möjligheter   till   hjälp.   Temadag.   Trygg-Hansa
Konferens, Stcx:kholm.
//i/o/7tiafi.on.. Apotekarsocieteten,  Monica Carls-
son.  Box  1136`  111  sl  St¢kholm.  Tel  08-24 50
85. Fax 08-20 55   11.

•   28-30  oAfober.  6e  Nordiska seminarie[  i
Medicinsk   Kvinnoforskning.   Kursgården   Väs-
[erbacken`  Holmsund.  Umeå.  "Kvalitetskmv och
validitetsfrågor i medicinsk kvinnorforskni ng''.
/n/on7!a/i.on..   Institu[ionen   för   allmänmedicin,

Foo,n;g,Ssm:å.jvTe:.::Åeg[å:ju5k§öSö6:TLaxgFg:s,„,öT8,
83.

NOVEMBER
•   2-5  novemder.  The  Third  lniernaiioml

Fv°Åk£hu°APT,°onN':PfRPAHCATksAALcoSKT[St'f,Tc[gAy±
NAMIC DATA  -  A Hands on  Work.qhop using
PCNonlin.'.  StoL`kholm.
/n/oma/i.on..   Apoiekiusocieieien.   Utbildnings-

TTqeåT:ggånkhBo:ä`., +3e{.08_24  50  85.
Fax 08-20  55    11.
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•.   10-12   november.   De`  kl.m.\ska  pröv-

:iggtsB:å,gerk=Fuestihå,t,,arp;årde:å,oAcfilå:ivaettkli-
Jn/o/ma/jon..   Apotekarsocieietten,   Ann   Ode-
brand eller lnger Fagerhäll. Tel 0824  5085.

•   J7-20 november.  Utställningen "MEDI-
CA + BIOTEC/COMPAMED 93.' i Diisseldorf.
Jn/oma/bn..   Tysk-Svenska   Hndelskammaren,
Verdandigatm  2,114 24 Stockholm.  Tel  08-791
72   01.
Fax 08-790  30  98.

•   22-26  november.   Kurs   i   Läkemedel-

å:#e:iåfc;;,vba::å::nignfaovL:å:?å:favpii|gaagi::iE:
Lidingö. Anmälan  helst före  1  oktober.

/n/or7#a/f.o«..   Apotekarsocieteten,   Utbildrings-
avdelningen, Box  1136.111  sl  Stockholm.

ttent?f=2ufff?3åek#sbkfT;npkeåidg;.å3;o±o#!.k::;
i    klinisk    läkemedelsprövning.    Johannesbergs
Slott, Rimbo.  Anmälan före den 28 sep(ember.
Jn/o777iafbn..    Apotekarsociete[en,    Ann    Ode-
brand eller lnger Fagerhäll. Tel 0824  50  85.

DECEMBER
•   8-10    december.   GCP.   Mcmi`oiei.mg.
Rimbo. Anmälan före den 25 oktober.
Jn/oma/jon..   Apotekarsocie[e[en,   Utbi]dnjngs-
avdelningen,  Box  1136,111  sl  St¢kholm.  Fax
08-20551  1.

DUR-kurser
28-29 oktober. Immunologi och Allergologi. Helsingborg. Arr.: Kabiffisons.Infomation:Britt-IngerBreiring,018-165920.

21-22 oktober. Hypertoni och hjärtsvikt. Göteborg. Arr.: Zeneca.Information:EvaSynnergren,031-7737344.

Danskt pris till svensk allmänmedicinare
För första gången har en svensk all-

mänläkare  tilldelats  det  stora  danska
forskningspriset   för   forskning   i   all-
mänmedicin,   nämligen   Carl   Edvard
Rudebeck vid Kvartersakuten på.Sur-
brumsgatan   66   i   Stockholm.   Over-
lämnandet   skedde   i   anslutning   till
festligheten  "En  milepael  i  almenme-
dicinsk   uddannelse   og   forskning"   i
Odense Sygehus den  1  maj  1993.

Det är en  stor heder för svensk  all-
mänmedicinsk    forskning    att   Rude-
beck erhållit detta pris. som är på  100
000 danska kronor.  Rudebecks  forsk-
ning,  som resulterade  i en  avhandling
vid  Umeå   universitet   1992,   har  sin
huvudinrik[ning  i  pa(ient-läkarrelatio-
nen  och  hur mötet mellan  patient och
läkare påverkar bot, bättring och  lind-
ring.  Rudebeck  har  också  skrivit  ka-
pitlet     "Allmänmedicinens     kliniska
metod"  i den första svenska läroboken
i allmänmedicin.

I  brev  till  Carl  Edvard  Rudebeck
ffån    "Bestyrelsen    for    Magda    og
Svend  Aage  Friederichs  mindelegat"
står det:

"Mindelegatets  bestyrelse  har  i  år

besluttet  at  tildele  Dem  lega!ets  nor-
diske forskeipris  1993.

fo#iåldåt'efråtåtmårfoor%rke:::tgTeAd,mdeent
Medicin.  Legatet kan  ikke söges.  Det
tildeles laeger, hvis forskning skönnes

å::aåri`si,gs£est5åni:gd::irnsf25e±gsaå,:::
ne   er  dels   studie-   eller  rejselegater,
dels   omkostningsstötte   med   relation
till forskningen. I enkelte tilfaelde till-
deles  en  större  legatsum,  et  Friede-
richslegat ( 100 000 DKR) til en laege,
hvis arbejde har haft og har vaesentlig
betydning  for  fagets  udvikling.  Dette
legat er et sådant legat."
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Det optimala sjukvårdssystemet
eller

Vad kan vi lära av andra länder?
ANDERS HÅKANSSON

- Controlled physician density
- Capitation payment system for gene-
ral practitioners
-  Restricted  access  to  secondary  care
via general practice
- Fee for service payment structure for
specialists

En internationell avhandling

oppåtiatTju#ydrsasygtg=ipfitmmniåsioåtet
om  man  får tro  Douglas  Fleming,  all-
mänpraktiker i Bimingham sedan tret-
tio år tillbaka och engagerad  i  allmän-
medicinsk  forskning  sedan  lika  länge.
Sina  slutsatser  grundar  han   på   "The
European  study  of  referrals  from  pri-
mary  to  secondary  care"  (1),  en  studie
av  remissflödet  i  femton  länder  med
väldigt olika sjukvårdssystem.  I  mitten
på  juni   i   år  försvarade  Douglas   Fle-
ming med  ffamgång sin  internationella
avhandling med  samma  titel  vid  Lim-
burguniversitetet  i  Maastricht. Till  stu-
dien  bidrog  1548  allmänpraktiker  med
860 000  konsultationer och  44  000 re-
misser.  Så slutsatserna borde  vara  vär-
da att beakta.

Ett optimalt sjukvårdssystem
1   ett   optimalt   sjukvårdssystem   får

medborgama  valuta  för  pengama  och
det  innehåller  sanktioner  i  fom`  av  en
lagom  blandning  av  morötter  och  pis-
kor.  Sjukvårdsresurserna  fördelas  efter
de medicinska behoven,  bedömda med
sunt  fömuft  -  marknadskraftema  kan
man  inte  förlita  sig  på.  Allmänprakti-
kem  har fast lön, efter storleken på lis-
tan eller upptagningsområdet -ackord-
sersättning   ökar  bara  antalet   mätbara
prestationer,  däremot  inte  befolkning-
ens  hälsa.  Den enskilda människan har
tillgång till  specialistvården  via sin  all-
mänpraktiker  -  fri  tillgång  till  specia-
listvård  ökar  bara  sjukvårdskostnader-
na.  Specialisten  ersätts  efter  prestation
och  kommer  då  att  prestera  en  bättre
vård  -  under  förutsättning  att  al]män-
praktikem  fungerar som  grindvakt  och
kontrollant.

Vad kan vi lära?
Hur   ser   då   det   optjmala   svenska

sjukvårdssystemet  ut?  Ar  dö  ovanstå-
ende   engelska/europeiska   slutsatserna
överförbara till Sverige?  Och  vad skul-
le de i så fall innebära?
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Svaret på den första frågan är väl att
ingen   vet  -  men   vårt  hittillsvarande
sjukvårdssystem har enligt min uppfatt-
ning  fungerat  ganska  bra,  åtminstone
efter   de   senaste   årens   ifl.ågasättande
och   vardagsrefomerande.   Också   det
nya husläkarsystemet borde kunnat bli
bra,    om    inte    alltför    många   dåliga
kompromisser  tvingats  fram  för  att  få
husläkarlagen  genom  riksdagen.  Kan-
ske kan det fortfarande bli bra, om man
vid  genomförandet  tar  tillräckligt  stor
hänsyn till de lokala förhållandena och
de skilda förutsättningama i olika delar
av vårt avlånga land (2).

Svaret på den andra frågan är, att in-
temationell  kunskap  bör  vara  tillämp-
bar också i vårt land - vi  skall  inte be-
höva  upprepa  de  misstag  man  redan
tiort i andra länder.

Efter  min  översättning  till   praktisk
husläkarsvenska,  kommer  avhandling-
ens fyra slutsatser att lyda som följer:
-  Låt landstingen ha ett fortsatt samlat

planeringsansvar  för  det   lokala  sjuk-
vårdsutbudet!   Avskaffa  etableringsfri-
heten  för  husläkare!  Utbilda  inte  flera
läkare än det behövs!
-  Ge  husläkama  en  ren  kapitationser-
sättning!  Ge i varje fall inte extra betalt
för sådant som normalt inte ingår i den
allmänmedicinska    repertoaren!     Ställ
höga  krav  på  husläkama  och  låt  även
sådant   som   barnhälsovård   och   dist-
riktssköterskeservice ingå i husläkarens
grundåtagande!
-  Inför   olika   fomer   av   sanktioner,
praktiska   och/eller   ekonomiska,   som
gör det  självklart  också  för  svensken  i
gemen, att vid alla fomer av hälsopro-
blem   i  första  hand  vända  sig  till  sin
husläkare!   Låt  bara  specialister  i   all-
mänmedicin,    eller   andra   specialister
under   kompletterande    utbildning    till
allmänmedicinare,  verka  som  husläka-
re!
-  Här  skulle  rekommendationen  vara
att   ge   övriga  specialister   ackordslön,
men personligen ärjag inte helt öveity-
gad  om  förträffligheten   i   denna  slut-
sats.  Den  grundar  sig  i  första  hand  på
det fäktum att man  i Storbritannien  har
väldigt  långa  väntetider  till  specialist-
konsultation.  Den  förutsätter också,  att
man  har  remisstvång  till  specialis[vår-
den    och    att    allmänpraktikerna    har
någon  form  av  kontrollfunktion  gente-
mot specialistvården.

Bilda dig en egen uppfattning!
Tvivlar du på det ovan anförda? I så

fäll  -  Iäs  avhandlingen  (1)  och  bilda
dig   en   egen   uppfattning!   Läs   gäma
också  de  skrifter  som  under  senare  år
utgivits  av  Studieförbundet  Näringsliv
och  Samhälle  och  som  på  ett  insikts-
fullt  sätt  behandlat  såväl  sjukvården  i
Sverige  sedd  med  utländska  ögon  (3)
som  sjukvården   i   andra  länder  sedd
med svenska ögon (4)!

Vad beträffar den svenska så kallade
sjukvårdskrisen och  det därav följande
behovet  av  stora  sjukvårdsrefomer  -
begrunda  den  engelske  sjukvårdseko-
nomen  A  J  Culyer's  sammanfattning
av  den  intemationella  expertgruppens
bedömning  "Krisen som aldrig fanns -
spänningama   som   alltid   kommer   att
finnas"  (3) -eller mera utvecklat - "...
Sveriges  problem  har varken  framstått
så akuta eller så kroniska att det krävs
radikala  eller  omedelbara  ingrepp  ..."
(3).

Kommer sedan riksdagens folkvalda
att  ta  sitt  fömuft  tilL  fånga och  agera  i
riktning  av  de  här  diskuterade  rekom-
mendationema? Ja, min övertygelse är,
att  mycken  klokskap  kommer  att  vin-
nas lokalt vid genomförandet av huslä-
karsystemet  och   min   förhoppning  är,
att dessa erfarenheter sedan kommer att
avspegla   sig   i   de   centrala   husläkar-
skrivningama (2).

Referenser
L Fleming DM. The European study of re-

ferrals from primary to secondary care.
Amsterdam: Thesis Publishers Amster-
dam & European General Practice Re-
search Workshop,  1993.

2.  Håkansson A, Elovsson A. Erbjudande
om husläkaival fick snabbt gensvar. Lä-
kartidningen  1993;90:437.

3. Culyer AJ, Evans RG, Graf von der
Schulenburg J-M, van de Ven WPMM,
Weisbrod BA. Svensk sjukvård -bäst i
världen? Stockholm:  SNS  förlag,1992.
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Andei.`s  Håkan.sson. chefi.edakiöi..
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Den ofärdige husläkaren - akt 2
MATS RIBACKE

Efter många  vändor och  uppenbarli-
gen  en  del  vånda  blev  då  riksdagsbe-
slutet taget och den svenska husläkaren
annonserades   född.   Några   hävdar  att
han  alltid   levt   ibland   oss   och   att   det
snarare  rör  sig   om   ett  synliggörande
och en lek med ord, medan andra anför
tvivel  om att det går att krama fram  en
husläkare av  kontinental  modell  ur den
svenska vårdtraditionen. En sund skep-
ticism  är  klokt  att   bevara   vad  gäller
kraften och fömågan  hos ett riksdags-
beslut  att  garantera  att  ett  ideologiskt
mål nås. Det inskränker sig trots allt till
anvisning av en övergripande organisa-
torisk struktur.  Mycket är oklart,  i  syn-
nerhet på det anställningsmässiga/fack-
liga  området:   lön/ersättning,   behörig-
het,  åtagande,  skyldigheter,  rättigheter,
arbetsrättsliga frågors  hanterande  i  det
nya systemet då det gäller deltid, bam-
ledighet och semester, pension vid byte
av  anställningsform  med  mera.  Annat
har lämnats  att redas  ut  i efterskott,  till
exempel frågan om utbildning av fram-
tidens    allmänmedicinska    specialister.
ansvaret   för   husläkarens   efterutbild-
ning,  utrymme  och  ekonomiska  fönit-
sättningar  för forskning  i  allmänmedi-
cin, preventionens  plats i  primärvården
och  så  vidare.  Och  manöverutrymmet
för enskilda huvudmän då det gäller att
välja modell  tycks hittills  ha uppfattats
som betydande.

Ingen  vet  vilken  tidsram  som  gäller
för  en   svensk   husläkarmodell   att   bli
förankrad och  sj.älvklar.  Tio  år kanske.
Det  är  klokt  att  hålla  i  minnet  de  oer-
hörda förväntningama på primärvården
i    vårdcentralstappning    som   byggdes
upp  1978.  Det tog  15  år innan  verklig-
heten   började  se   ut   som   drömmarna
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och  då  var  det  dags  för  id6byte.  Den
svenska   allmänläkaren   är   inte   född.
snarare  kan  man  meddela  att  koncep-
tion har ägt rum och att man hoppas att
en   husläkare   ska   födas,   men   än   så
länge  är  bara  "grosess  i  progress".  Det
är värt att fundera på vår roll under den
fortsatta   processen.   Vad  är  allmänlä-
karprofessionens  ansvar  och  möjlighe-
ter?

Allmänläkaren  har en  självklar plats
i  all  sjukvård  och  hans  roll  är  mer  än
någonsin "i tiden". Per Fugelli fomule-
rar det så, att allmänläkaren demokrati-
serar  sjukvården   genom   att  förskjuta
tyngdpunkten   från   läkare   till   patient,
genom  att  fokusera mindre på diagnos
och  mer  på  sjukdomsupplevande  och
prognos och genom att förändra mono-
log  till   kommunikation.  Vi  står  alltså
för  något  både  patienter  och  politiker
säger att de vill ha. Det förpliktar!

Innehållet  och  kvaliteten   i   sjukvår-
den  ifrågasätts  nu  då  man  efterfrågar
produktkontroll     under    benämningen
kvalitetssäkring.    Klarare    än    tidigare
kopplas resurser till resultat. Genom att
ta  tillvara  och  utveckla  konsultationen
som  form,  kan  vi  stärka  innehållet  och
dämed   kvaliteten   i   vården.   Gransk-
ningen av vården ska så långt som möj-
ligt  ske  med  de  medicinska  professio-
nemas    kunskap    som    bas.    SFAMs
"verktygslåda"  för kvalitetssäkring, till-

gänglig  för  leverans  i  oktober,  ger oss
möj.lighet att ta initiativ.  Vi kan erbjuda
beställamämnderna  ett  färdigt  koncept
för kv`dlitetsredovisning att pröva.

Det har framförts som kritik, att hus-
läkarförslaget  är  alltför  läkarcentrerat.
Då är det värt att påminna om, att man
samtidigt   har   fattat   ett   annat   beslut.

som   innebär   att   distriktssköterskorna
anförtros uppgifter som tidigare ansetts
vara läkarens.  Och detta utan att  utvär-
dering  av  flera  års  försöksverksamhet
kunnat  läggas  som  grund  för  beslutet!
Är  beslutet  att  tolka  som  en  värdering
av   allmänläkarens   arbete.   så  kan   det
vara illavarslande. Kanske är det en ef-
fekt  av  att  vissa  uppgifter  under läkar-
briståren   delegerades    till    sjuksköter-
skor? Har man upplevt att sköterskorna
varit  ensamt  ansvariga,  har vi  varit  för
osynliga?  Vad  vill  patientema  ha?  Här
har  vi  en  utmaning  och  den  kräver  att
vi    inventerar,   beskriver,   tar   utveck-
lingsansvar,  visar engagemang.  SFAM
kan agera i  vissa frågor på central  nivå
och  samordna  och  medverka  till  kun-
skapsspridning,   men   initiativen   lokalt
kommer att bestämma resultatet till stor
del.

En   systemförändring   i   rätt  riktning
sker bara om de organisatoriska rutoma
fylls  med  bra  innehåll.  Allmänläkaren
kommer att stå i centrum  i den nya pri-
märvården. Vi kommer att ha möjlighet
att  upplysa  och  påverka,  att  dela  med
oss av kunskap och erfarenheter. och vi
måste  göra  det  nu,  när mycket  ska be-
stämmas. Gör vi det, så kan vi själva se
till,  att  allmänläkararbetet  blir  än  mer
kvalitativt,    uppskattat,    attraktivt    och
tillf.redsställande.

Författarpresentation
M(i[s  Ril)acke. or(Iföi.an(Ie  i SFAM
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/Å  0  57g'Ö
Den nya Leeuwenhorstgruppen bildar
europeisk akademi för lärare i allmänmedicin
ANNA KÄLLKVIST . CARL EDVARD RUDEBECK

1974  förenade  sig  ett  antal  central-
gestalter   i   allmänmedicin   från   olika
länder    i    en    arbetsgrupp,    Leeuwen-
horstgruppen.   Namnet   hämtades   från
den  plats  i  Holland  där gruppen  bilda-
des.  1975  publicerade man dokumentet"General  Practice in Europe", som fick

en  mycket  stor  betydelse  för  hur  den
allmänmedicinska  professionen  formu-
lerades  i  olika  utbildningssammanhang
i   Europa.   När   AGA-rapporten    1982
lade  fast   den  Svenska  allmänläkarut-
bildningen,  hade  dess  centrala  tankar
stora  likheter med dem som sju år tidi-
gare  presenterats  i  Leeuwenhorstgrup-
pens  dokument.   1982  avlöstes  den  ur-
spmngliga  gruppen  av   "Den  nya  Le-
euwenhorstgruppen"   (NLG).   Tillsam-
mans  har  de  båda  gruppema  möjlig-
gjort ett  nästan  tjugoårigt kontinuerligt
id6-  och  erfarenhetsutbyte  inom  euro-
peisk    allmänmedicin.    Den    nya   Le-
euwenhorstgruppen      har      publicerat
dokument om  kvalitetsutveckling  i  all-
mänmedicin,     om     grundutbildningen
och  en  bok  om  specialistutbildningar  i
allmänmedicin.   En   översikt   över   all-
mänmedicinens  roll  i  den  totala  medi-
cinutbildningen   samt   innehållet   i   de
olika  utbildningsprogrammen  har  ock-
så publicerats i två olika omgångar.  Ett
omfattande  dokument  om  efterutbild-
ning  i allmänmedicin är under publice-
ring.   Den   nya   Leeuwenhorstgruppen
har haft arbetsmöten två gånger per år i
de  olika  europeiska  ländema.  Mötena
har  kombinerats  med  nationella  möte-
sak[iviteter  och  på  detta  sätt  har  grup-
pens   kontaktyta   med   europeiska   all-
mänmedicinare blivit stor.

Våren   1992  tog  Leeuwenhorstgrup-
pen  initiativ  till  att  bilda  en  europeisk
akademi för lärare i allmänmedicin. Ut-
vecklingen   i  europeisk  allmänmedicin
har gått framå[. Antalet lärare i allmän-
medicin har ökat kraftigt. Samtidigt har
under  de  senaste  åren- den  europeiska
kartbilden  påtagligt förändrats.  Det be-
dömdes omöjligt att hålla kvar den lilla
arbetsgTuppen.  Med  akademin  ger  sig
gruppen  i  stäl]et  uppgiften  att  försöka
etablera  ett  kontaktnät  för  europeiska
]ärare i  allmänmedicin.

EURACT   -   European   Academy   of
Teachers in General Practice

EURACT  inbjuder nu  alla europeis-
ka  allmänläkare  som   är  engagerade  i
allmänmedicinens  undervisning och ut-
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bildning   (grund-,   specialist-   och/eller
eftemtbildning) till
-individuellt     medlemskap     i     EU-
RACT;
-  kongress   kring  tema  "Drug  educa-
tion   in   general   practice"   i   Göttingen,
Tyskland,19-20 november  1993.

Founding Council
I  NLGfiuRACTs  council  (central-

råd)  finns  de  flesta  europeiska  länder
representerade   (Tabell    1).    EURACT
leds  under de första tre åren av ett "fo-
unding  council",  där  professom  i  all-
mänmedicin    Jan    Heyman,    Leuv.en,
Belgien,  är  president  och  Dr  lvar  Os-
tergaard,   Dmmark,   sekreterare.   Kon-
gressansvarig i Göttingen är professom
i allmänmedicin Michael  Kochen.  Som
svensk  representant efterträds  Carl  Ed-
vard Rudebeck nu av Anna Källkvist.

Öppet medlemskap för kontaktnät
Liksom  tidigare  NLG  har  nu  även

EURACT  ett   fomellt  förfarande   för
anhållan   om   personligt   medlemskap.
Detta  tillgår  så,  att  man  sänder  in  sin
anhållan   till   den   nationella   Council-

representanten,  som  sedan   med  note-
ring om rekommendation vidarebeford-
rar  den  till  styrelsen,  som  har  att  be-
kräfta medlemskapet. Därefter kommer
ett frägefomulär, där den nya medlem-
men  ombeds  specificera  sina  intresse-
och resursområden.

Ett  medlemskap  i  EURACT  kostar
för  närvarande  endast  40   ECU  (375
SEK).   För  den  som  avser  att  delta  i
Göttingen  lönar  det  sig  att  genast  an-
hålla    om    medlemskap.    En    generös
medlemsrabatt  gör  nämligen,  att  total-
summan     för    medlemskap    +    kon-
gressavgift   understiger   icke-medlem-
mars  kongressavgift!   Betalar  man  nu,
gäller  dessutom   medlemsavgiften   för
hela  1994,  då  en  kongress  om  "Voca-
tional   training"   kommer   att   hållas   i
Bryssel.  Inte minst landets  studierekto-
rer bör ha nytta och glädje av detta nät-
verk.

För de  svenska  lärare  i  allmänmedi-
cin  som  önskar  bli  medlemmar  i  den
nya  akademin  har  SFAM  ett  särskilt
EURACT-konto.  SFAM fömedlar av-
giftema  i  klump  till  EURACT.   Varje
ny medlem slipper dämed betala orim-
ligt  höga  transaktionsavgifter  för  den
lilla medlemssumman.

Första kongressen i november
Göttingen  utsågs  att  bli  EURACTs

första  kongressort  dels  för  sin  akade-
miska  tradition  och  sitt  berömda  uni-
versitet, dels  för den allmänmedicinska
institutionens   tonvikt   på   forskning   i
farmakoterapi.    Man   ville   med   detta
även  stödja  den  tyska  utvecklingen  av
allmänmedicin som specialitet.

Kongressen startar fredag morgon  19
november klockan  9  och  avslutas  med
middag  lördag  kväll  20  november.  Fö-
reläsningar kring olika aspekter av  kli-

Tabell 1. Länder representerade i EURACTs Council

Belgien

Danmark

Estland

Fin'and

Frankrike

Grekland

Holland

lrland

lsland

lsrael

ltalien

Kroatien

Norge

Polen

Portugal

F]umänien

Schweiz

Slovenien

Spanien

Storbritannien

Sverige

Tjeckoslovakien

Tyskland

Ungern

Österriike
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ni§ak farmakologi  levereras av ett tjugo-
tal  allmänläkare och  farmakologer från
olika europeiska länder.  Deltagama får
även  tillfälle  att delta  i  tre olika works-
hops.  EURACT  håller  sin  general  as-
sembly på lördag eftemiddag.

Kongressavgiften    uppgår   för   EU-
RACT-medlemmar  till  20  ECU,  icke
medlemmar 70 ECU   och studenter/ar-
betslösa 35  ECU. Den nämast symbo-
liska summan inkluderar, förutom före-
dragningar  och   workshops,   även   två
luncher,. två   middagar  och   en   stads-
rundtur!  Däremot  får  man  ordna  med
resa och hotell själv. Nämsta flygplats
är  Hannover,  dämäst  Frankfurt/Main.
För   hotellreservation   rekommenderas
att  snarast,  helst  före  1  oktober,  ta
direkt kontakt med

Göttingens turistbyrå
Altes Rathaus
Markt 9
D-37070 Göttingen, Tyskland
Tel i49 551400-2324 eller
Fax +49 551-400-2998.

Detaljerat      kongressprogram      och
postkort  för  hotellreservation  kan  rek-
vireras  från  denna  tidskrifts  redaktion,
AllmänMedicin, Margareta Lindborg
tel 08/28 22  14, fax 08/98 63 67.

Inbetalning av avgifter
Du  som  vill   bli   medlem  betalar  in

medlemsavgiften   375   svenska   kronor
och vill du delta i Göttingen  betalar du
även  in  kongressavgiften  som  är   190
kronor till:

SFAM
Svensk Förening för A]]mänmedicin
Postgiro 65 59 74 - 4

med  tydligt  angivande  på  talonge.n  av
ditt  naim  och  fullständiga  postadress,
samt  att  inbetalningen  avser  anhållan
om medlemskap i EURACT respektive
deltagande i kongressen i Göttingen.

Icke   EURACT-medlemmar   betalar
kongressavgift  i  fom  av  140  D-mark
direkt till:

"Förderkreis   Rationale   Artzneimit-
teltherapie e.v.", account nr 000 309
9202, Deutsche Apotheker-  und  Ärz-
tebank, Göttingen (BLZ 250 906 08).

Författarpresentation
Anna  Källkvis{
dis{i.ikisläkai.e . siudierekioi-
Vårdccnmilen Kronm
172 83 Sundbybcrg

Cai-l Edvai.d Rudebeck
med dr , dis[i-ik[släkai-e
Centrum rör Pmk(isk Allmänmedicin

f#b2;nsn,såak'hano,å6

9TH  FAMILY
PRACTITIONERS CONGRESS

CAPETOWN        10th-14thAprill994
"FAMILY MEDICINE FOR ALL"

*   Take a break from your practice -enjoy a week in the glorious Cape
*   Join your colleagues  in workshops,  discussions and update sessions

all  relevant to Family Practice/Primary Care
*   Take advantage of special  rates at the Cape Sun and other hotels
+   Consider presenting a paper yourself

Contact Cape Town Academy Office for details
Tel:  (021) 531-4561         Fax:  (021) 531-2982

"LEAF}N  SOME  MORE  -IN  APF}IL  '94"
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Datorjoumalen -var står vi?
PER BJÖRGELL

Flera    nummer    av    AllmänMedicin
har nu behandlat temat datorjournal. Vi
har  kunnat   läsa   artiklar   om   historik,
kravspecifikationer,  klassifikationspro-
blem  och  olika  erfarenheter  av  datori-
sering  vid  några  vårdcentraler  i  Sveri-
8e.

Det    finns    en    mängd    publicerade
artiklar  och  aktiviteten  bland  markna-
dens  aktörer  är  stor,  vi  utsätts  således
för ett mycket stort  infomationsutbud.
SFAM   har  genom   sin   hittillsvarande
datagrupp,    under   ledning   av    Bengt
Dahlin, strävat efter att öka infoimation
och  utbildning  om  datasystem  och  da-
taproblematik.  Allmänläkama  har  som
gmpp  kommit  långt  i  processen  kring
datorisering.  Däremot  saknas  systema-
tiska   utvärderingar   av    de   cirka   30
system som finns på marknaden.

I  kvalitetssammanhang  används  ofta
Donabedians begrepp om struktur, pro-
cess och resultat. Temema kan  utnytt-
jas  när  vi  diskuterar  datorisering  och
kvalitet.  Strukturen  beskriver  det  som
man  utgår  från,  det  vill  säga  personal,
kompetens och utrustning. Processen är
den   verksamhet   som   utförs   och   be-
skrivs  ofta  i  produktionstemer.  Resul-
tatet,  eller  målet,  är  konsekvensen  av
struktur  och  process.   Graden  av   må-
luppfyllelse  kallas  effektivitet.  Dagens
datadiskussioner  handlar  ofta  om  pro-
cesskvalitet.    Resul[atkvaliteten    är   en
viktigare  faktor.  Den  ger  svar  på  om
datorsystemet uppfyller sitt mål. Om så
är  fallet,  då  har  det  varit  effektivt  att
datorisera.

Målet   i   detta   sammanhang   måste
vara att finna ett användarvänligt dator-
journalsystem, som är byggd i god da-
tamiljö som tar hänsyn till datoms möj-
ligheter.  Det  är  viktigt  att  från  början
sätta upp de mål som systemet ska kla-
ra.  Härmed.  avses  inte  bara  inmatning
av  textsträngar och  labdata,  man måste
även  systematiskt  kunna  hämta  ut  in-
matade  data,  det  vil[  säga  inte  bara ett
begränsat   antal   på   förhand   bestämda
uppgifter.
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Inför valet  av .ett datorjournalsystem
krävs  att  man  från  början  lägger  stark
vikt  vid  systemets  struktur  (i  detta  fall
främst mj.ukvaran), annars når man ald-
rig målet. Av mindre intresse är antalet
installationer,   typ   av   bildskäm,  eller
diskussion kring delfunktioner inom ett
system.   Mycket   viktigare   är   att   data
läggs   in  på  ett  vederhäftigt  sätt,  som
begrepp.  Infomation  samlas  då  i  för
ändamålet avsedda  "lådor"  -  man  utgår
från  ett  begreppslexikon.   Därmed  får

:ågkT#åheptåatås:tnä=edåö:3[å`råv#|i
exempel    astma,    rökning,    sjukskriv-
ning).

Vid tveksamhet inför beslutet att väl-
ja  ett  kvalificerat  datorjoumalprogram
kan man med fördel  tills vidare behålla
pappersjournalen,  som  i  sig  har många
fördelar. Ett köp av ett enklare så kallat"lättanvänt"   men   ofullständigt   dator-

j.ournalsystem blir med stor sannolikhet
en dyr och kortsiktig affär.

Vissa datorjoumalsystem är ej stand-
ardiserade.  Detta  kan  avse  såväl  data-
språk som databas.  Det finns då risk för
infomationsbortfall  vid  byte  till  andra
system.  Ett  säkrare  joumalsystem  bör
bygga   på   en   standardiserad   databas,
som   ger   möjlighet   till   arbete   i   ett
sökordsbaseratjournalsystem.

På  uppdrag  av   Socialdepartementet
har Socialstyrelsen och Spri  låtit en ar-
betsgrupp  ta  fram  två  skrifter  som  på
ett   överskådligt   sätt   diskuterar   kring
valet   av   datorj.oumalsystem.   SFAMs
datagmpp och kvalitetsgrupp har bidra-
git  med  underlagsmaterial  till  skrifter-
na, som  heter "Kvalitetssäkringssystem
för     husläkarverksamhet"     respektive"Infomationssystem   för  verksamhets-

uppföljning  och   kvalitetssäkring"   Oa-
nuari  1993).  Kravspecifikationen  i  sist-
nämnda skrift, som rekommenderas för
genomläsning, torde bli nom för dator-
journaler i svensk primärvård.

Valet  av  hårdvaran, det  vill  säga da-
tamaskinen,  får  allt  mindre  betydelse.
Man   kan   idag   kommunicera  nämast
fritt  mellan  de  olika  system  som  finns

för  till  exempel  pc-system,  Macintosh
och  Unix.  Det finns en  tröghet hos vis-
sa sjukvårdshuvudmän, som sitter fast i
omodema    principbeslut.    Det    måste
vara  valet  av  journalsystem  som  styr
hårdvaran,  inte tvärtom.  Idag finns det
flera   samarbetsavtal   mellan   de   stora
datorföretagen, som  inom kort går mot
gemensamma  processorer  och  baspro-
8ram.

Datagruppen  i  SFAM  ombildas  nu
till  en  grupp  för  data-  och  klassifika-
tionsfrågor. Rolf Linnarsson blir ordfö-
rande för gruppen, som hittills även be-
står  av  Lars  Berg,  Per  Björgell,  Tore
Hegle och Britt-Gerd Malmberg. Grup-
pen   kommer   att   arbeta   vidare   med
kravspecifikationer,  kvalitetskrav,  ver-
ka för informations- och erfarenhetsut-
byte,  samt  utgöra  klassifikationsgrupp.
Gmppen   kommer   också   att   fungera
som  referensgrupp  gentemot  myndig-
heter och organisationer.  Den nuvaran-
de klassifikationen för öppenvård är en
variant av ICD 9. En svensk version av
ICD  10  kommer tidigast  1996.  Vi  räk-
nar  med  att  för  primärvården  snarast
påbörja  arbetet  med  en  ny  klassifika-
tion,  som   ska  vara  praktiskt  upplagd
och  baserad  på  ICD   10.  Refererande
koder  till  andra  system,  främst  ICPC,
ska tas  fram.  Handboken  ska  innehålla
såväl symtom som diagnoser och åtgär-
der.   Som  komplement  till   handboken
planeras   en   mer   ingående   klassifika-
tion, vilken  kan  användas som  referens
vid fördjupningsprojekt av olika slag.

Det  återstår  mycket  arbete.  Genom
ett bra val  av datorsystem får vi  instru-
ment  för  att  göra  värdefulla  och  nöd-
vändiga  utvärderingar.  Vi  kan  då  fort-
löpande  och  objektivt  visa  vad  en  all-
mänläkare  kan  och  gör.   Vi  kan  visa
kvalitet och effektivitet!

Författarpresentation
Pei.  Bjöi.gell, dis(i.ik[släkai.e, med di., Ie-
damoi  i SFAMs srvi.el`se
AllTiiiinmcdicinskt  Ccn(rum
Kiclcrgat:Ln  23
252 70   Ri`å
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Kanslifunktion i SFAM
Svensk   Förening   för   Allmänmedicin
har länge haft behov av en central kans-
lifunktion.   Pappershanteringen   ökar   i
takt   med   att   aktiviteten   i   föreningen
ökar,   med   arbetsgrupper   och   intres-
segrupperingar.  Accepterandet  av  före-
ningen som väsentlig samarbetspartner för
Svenska  Läkaresällskapet   och   Sveriges
Läkarförbund   medför   ökat   infbma-
tionsutbyte,   mer  remisser,   fler  möten
och grupper att  delta i  och  bevaka.  Se-
naste året har sekreteraren  haft sekrete-
rarstöd     för     styrelseprotokollsutskrift
och    redaktionssekreteraren    har    haft
stöd för att vårda medlemsregistret.

Den  stora  massan  pappersarbete  har
dock  handhafts  av  styrelseledamötena,
främst  ordföranden,  som  extra  åtagan-
de,  hänvisade  till egen  handakraft eller
utnyttjande av  arbetsplatsens  vänlighet,

acceptans och goda minne. Detta är inte
längre hållbart.  Från och med  1  septem-
ber har styrelsen därför anställt Birgitta
Buman  som  sammanhållande  sekrete-
rare.   Hon   arbetar   inom   Läkarförbun-
dets   lokaler  och  avsätter  till   att  börja
med s timmar per vecka för föreningen,
i  första  hand  onsdagar,  men  finns  an-
träffbar   tisdag/onsdag/torsdag.   Styrel-
sen anser det värdefullt att medlemmar-
na på detta sätt får tillgång till  ett  kon-
taktcentrum  visavi  styrelsen.  Efterhand
kommer arbetet och  funktionen  att fin-
na  sin  form  och  troligen  kräva  större
resurser, men vi avser växa efter behov.
I  nuläget ser styrelsen  följande  uppgif-
ter aktuella för ett kansli:
°  vård av medlemsregister;
°  post-  och  kontaktsamlare  för  distri-

bution efter behov;
°  skapande av diarium;

ÅÅ' 2 i{8£

Husläkardispenserna
ANNA-KARIN FURHOFF

Under sommaren  har en  arbetsgrupp
inom   Socialstyrelsen   arbetat   med   att
utfoma riktlinjema för husläkardispen-
sema.   Gruppen   har  bestå[t   av   repre-
sentanter   för   Socialstyrelsen,   Lands-
tingsförbundet.   Sveriges   läkarförbund
och SFAM (Anna-Karin FurhofD. Ord-
förande  i  gTuppen  har  varit  medicinal-
rådet Per Swartling.

I husläkarlagen  slås  fast, att husläka-
ren  skall  vara  specialist  i  allmänmedi-
cin,  men  att  Socialstyrelsen  får  medge
undantag  från  den  regeln.  Dispenserna
motiveras  av  att  husläkarrefomen  ska
kunna genomföras  som  planerats,  även
om   det   inte   skulle   finnas   tillräckligt
med specialister i allmänmedicin.

I  regeringens  förordning  om   behö-
righet  som  husläkare  (SFS   1993:594)
sägs det klart att de  läkare med specia-
listkompetens  inom  annat  ämnesområ-
de än allmänmedicin, som Socialstyrel-
sen  tidigare  förklarar  behöriga att  vara
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distriktsläkare,  också  har  rätt  att  vara
husläkare.

Men  även  andra läkare ska  kunna  få
dispens.  Enligt  förordningen  gäller det
i första hand specialistkompetenta läka-
re   som   är   kliniskt   verksamma   med
direkt   patientarbete.    Dispensema    får
ges  med  eller utan  tidsbegränsning och
i  det  första fallet får disp.?nsen  förenas
med  krav  på utbildning.  Aven  ickespe-
cialister  kan  få  dispens,  "om  särskilda
skäl  föreligger".

Gruppens arbete har varit, att ytterli-
gare   konkretisera  dessa  bestämmelser
så   att  Socialstyrelsens   dispensgivning
blir konsekvent och förutsebar.  Det har
inte   varit   någon   lätt   uppgift.   Både   i
propositionen  och  i  socialutskottets  be-
tänkande  finns  anvisningar för hur det-
ta ska gå till.  Beskeden är dock inte en-
tydiga  och   diskussionema  kring  tolk-
ningsfrågoma  har  varit  livliga  i  grup-
Pen.

°   sammanhållen remissverksamhet
°   utskrift  och  utskick  av  kallelser,  pro-

tokoll,  verksamhetsberättelse.  ombuds-
brev osv;
°   förbereda   styrelsesammanträden   för

ökad effektivisering av dessa.
Styrelsemedlemmama  får  avlas[ning

och  ett  AU  med  sekreterarstöd  effekti-
viserar  arbetet.  Ordföranden  kan  sam-
ordna  sammanträdesresor  med  kansli-
arbete.

Medlemmama     uppmanas     utnyttj.a
denna resurs per brevadress
Svensk    Förening   för   Allmänmedicin
c/o Birgitta Buman
Box 5610
114 86 Stockholm

eller per telefon 08-790  33   05.

Oi.dföi.ande

Exakt   hur   bestämmelserna   blir.   är
inte känt när detta skrives. Men de tids-
begränsade    dispensema    kommer   att
vara   förenade   med   kravet,   att   under
dispenstiden (troligen t.em år) genomgå
utbildning till  §pecialistkompetens  i  a]l-
mänmedicin.  Aven  de  som  får dispens
utan  tidsbegränsning  kommer  att  upp-
manas   att   komplettera  sin   u(bildning.
Landets   .studierektorer   blir   inte   utan
sysselsättning de nämaste åren!

Riksdagen  har  anslagit  221   miljoner
till  kurser  för  att  öka  de  dispenserade
läkarnas  kompetens.   Introduktionskur-
ser  i  allmänmedicinskt  arbetssätt  kom-
mer att prioriteras. Landstingen  får 390
miljoner  i   stat]igt  bidrag.   bland  annat
för  utbildning  av  de  dispenserade  hus-
läkama.

Författarpresentation
Aiii.ci-Kiii.in  Fiii.hoff

I[1`tillllittl`l`l`   l.{ir  iLlll`1iinl``c(lil`in

Di:,g,`(y,vii¥c,,  8 ,,b
lJ 1  5J  l-Iuddi,,ge
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• Snabblöslig

• Snabb effekt
• Grapefrukt/

apelsinsmak
• Buffrande effekt

@nd!n€®
Zantac®  (ranitidin   Hcl)   iir  en   H2-receptorblockcrare  och   finns
som  tabletter i  styrka  150  mg (20 st,  60 s[ och  50 x  1  st)  sam  300
mg (10 st och  30 st).  Zantac® brustablett  150  mg (60 st).  Zantac®
mixtur   15  mg/ml  (300  ml).  Zantac®    inj.ekiionsvät.ika  25  mg/ml

(5x2 ml).  För vidare inror"`iion .qc ka[alogtext.

Glaxo
SEKTIONEN FÖR GASTROENTEROLOGI



Vårdcentralen som bas för preventiv
verksamhet
KURT SVÄRDSUDD

Fi.e(lagen clen 5 febi.uai.i  1993
clisi)Li[ei.ade  Birger Thoi.ell , dis[-
i..ik[släkai.e  i  Kuiigsör,Väs[man-
land, i)å en dok{oi-savhandling
me(I  [i[eln "Sci.eening, case-fiiT-
ding ancl  in[ei.\ien[ion oi.  ischae-
mic heai.{ di.sease  i.iskfac[oi.s
wi[h si)ecial  i.efei.ence  fofeasibili-
[y  in  pi.imai.y  heal[h cai.e" .  FakLil-
[efsoppo.!.en{ var clocen{ Lennar[
Welin, Os{i.a sjiikluise[, Gö{e-
boi.g. Be[ygsnämnden u[gjoi.(les
a\' i)i.ofessoi. Chi.is[ei-Edling, yr-
kesmedicin, Uppsala; docen[erna
Andei.s  Håkansson , Vä.xjö och
li.g\`ar  Ki.akaii, Sollen{una;  pro-

fessoi.ei.na  Beng[ Vessby, Kungs-
gäi.de[s  sjiikhiis. Uppsa!a  oc:h
Gös[a Tibhl in . al lmäimedicin,
Ui)i)sala. H ii\'iidhandleclai.e var
iindei.[eckna(l.

Avhandlingens innehåll
Avhtndlingen  är  baserad  på  sex  de-

larbeten`  där de tre  [.örsta är fokuserade
på    en    populationsstudie    baserad    på
screening av  50-åriga män  och  kvinnor
i   Kungsör`  den  t.järde  på  en  interven-
tionsstudie  i  samma  population  och  de
två  sista  på  case-finding  av  diabetiker
och  intervention  i  t.om  av  e[t  vårdpro-
gram   i  Köping-Arboga-Kungsörs  om-
råde (KAK).

I det t`örsta delarbetet redovisade res-
pondenten  situationen  vad  gäller  hjär-
tinfarktens   riskfaktorer  bland  50-åriga
män  och  kvinnor  i  Kungsör.  Bakgrun-
den  var,  att  nästan  alla  populationsstu-
dier  inom  området  har  utförts  i  stora
och medelstora stiider och endast ett få-
tal   inom   områden   med   övervägande
delen landsbygd. Kungsörsområdet kan
karaktäriseras  som  ett  sådant.  Studiens
syfte    var.    dels    a[t     undersöka    om
vårdcentmlen   är   en   lämplig   bas   för
verksamhet  av  den    här  [ypen,  dels  att
få  fram  en  riskfaktorprofil  på området.

:trå:,,få'k5boo-#`Fgring:rä?ng,s::åtvkavlFnengra|
kommunen  under en  fyraårsperiod  och
bjöd  in  dessa till  en  hälsoundersökning
som   en   50-årspresen[.   För   säkerhets
skull  lade man dock undersökningen en
månad efter 50-årsdagen.
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Birger Thorell, respondent

Vårdcentralen  visade sig  vara en  all-
deles   utmärkt   bas   för   verksamheten.
Bortfalle[ i  undersökningen var extremt
litet,  bara  tre  procent.  Beträffande risk-
faktorprofilen   fann   man   något   högre
riskt`aktorer   i    Kungsör   jämfört    med
Uppsala oc`h Göteborg.

Hur mås det i Kungsör?
[   del:irbe[e   [vå`   baserad   på  samma

studiepopuliition   som   i   delarbete   et[.
undersökte  Birger Thorell  välber`innan-
de  hos  50-åriga män  och  kvinnor.  Som
måt[  på  välbelinm`nde  användes  en  se-
rie   .`jugri`digii   Lickert-skalor   rörande
hem-  och   [`amiljesituation`  arbetssitua-
[ion.   ekonomi.    bos[ad,   aptit,   humör`
energi`   tålamod`   själv[`örtroende,   oro.
hörsel,  syn`  minne,  kondition  samt  en
globzil  hiilsoskala.  De[  f.anns  inga  skill-
nader  mellan  könen  beträffande  skatt-
ningen er.ter dessa skalor med undantag
för sj.älvförtroende.  där männen  skatta-
de  sig  signifikant  högre  än  kvinnorna
och oro. diir kvinnoma skattade sig sig-
nifiki`ni   högre   än   männen.   Dessutom
hade   miinnen   något   lägre   skattningar
beträf`f`ande hörsel  och  kvinnorna  något
lägre   beträr`ftinde   syn.   Birger  Thorell
mätte  också  en  socialnätverksfunktion`
diir   männen   skattade   sitt   sociala   nät-
verk bättre än  vad kvinnorna gj.orde.

Han   gjorde  också  en   analys   i   vad
mån  dessa  välbefinnandemått  påverka-
des  ziv  iindra  f.aktorer.  Inte oväntat hade
de   med   etr  bri`  socialt  nätverk   högre
skattningiir  i  en  rad  välbefinnandemått`
medim   rökzire   och   personer   med   ett
högt alkoholintz`g hade signit`ikant säm-
re      skattningar.      Sammanfattningsvis
hängde    således     viilbefinnandemåt[en

ihop med en del  av hjärtinfarktens risk-
faktorer.

I    delarbete    tre    undersökte    Birger
Thorell  riskfaktorprofilen  hos  kvinnor
före och  efter menopaus.  Detta gj.ordes
som  en  tvärsnittsstudie.  där kvinnornas
menstruationsstatus   ställdes   i   relation
till  en  rad  faktorer.  Han  fann,  att  kvin-
nor  som  rökte  hade  en  tidigare  meno-
paus  än  icke-rökare.  Postmenopausala
kvinnor hade dessutom signifikant hög-
re  serumkolesterol,  högre  hemoglobin-
nivåer och  mer sömnstömingar än  pre-
menopausala  kvinnor.  Förutom  sömn-
stömingar fanns  inga signifikanta skill-
nader i välbefinnande.

Intervenera från vårdcentral -går
det?

1 delarbete fyra redovisades en  inter-
ventionsstudie  på den  studiepopulation
som  använts  i  delarbete   1-3.  Efter  50-
årsundersökningen  genomfördes  en  in-
tervention   mot   rökare.   personer   med
förhöj.t  blodtryck,  högt  kolesterol  samt
övervikt.   Birger   Thorell   gjorde   själv
undersökningama vid 50 och  51  års  ål-
der  i  två  åldersklasser,  medan  en  dist-
riktssköterska  gjorde  motsvarande  un-
dersökningar i den tredje. Den undersö-
kande  läkaren  eller  distriktssköterskan
gjorde även  interventionen` som  bestod
av  rådgivning  riktad  gentemot  den  ak-
tuella risk[`aktorn.  Dessutom  utsattes en
av årsklassema för en gruppvis genom-
gång  av  en  infoma[ionsvideo  med  ef`-
terföljande   diskussion   fokuserad   mot
den  aktuella  riskfaktom.  Ett  år  senare
gjordes en fömyad undersökning,  iden-
tisk med den första.  Syftet med studien

Lennart Welin, opponent
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var,  dels  att  se  om  vårdcentralen  gick
att    använda    som    bas    för    interven-
tionsverksamhet,  dels  att  se  vilken  ef-
fekt en sådan intervention kunde tänkas
få.  Man  fann,  att  vårdcentralen  utstor-
de   en    utmärkt    bas.    Andelen    rökare
minskade,   dock   inte   signifikant.   Där-
emot minskade såväl  blodtrycksnivåer-
na   som   kolesterolnivåerna   signifikant
efter    interventionen.    Rådgivning    ge-
nomförd  av  läkare  och  distriktssköter-
ska   var   likvärdiga   ur  effektsynpunkt.
Videoinfomationen  hade  ingen  ytterli-
gare effekt på riskfaktorsnivåerna.

Vårdkva]itet
De  femte  och  sjätte  delarbetena  be-

handlade  effekten  av  ett  vårdprogram
för diabetes  inom  KAK-området.  I  de-
larbete   fem   redovisades   case-finding
proceduren för att hitta alla diabetiker i
området.   Vid   samtliga   vårdenheter   i
området  där  man  behandlade  diabeti-
ker,  registrerades  under ett  års  tid  sys-
tematiskt    alla    diabetespatienter    som
kom    för    besök    utifrån    givna    dia-
gnoskriterier.    Resultatet   komplettera-
des  med sökning  i  patientdatabaser.  På
de[ viset  identifierades  27  bamdiabeti-
ker samt 614 manliga och 597  kvinnli-
ga    vuxendibetiker.    Prevalensen    var
densamma i båda könen och ökade från
cirka 0.5  procent  i  20-årsåldern till cir-
ka   12   procent   i   80-årsåldern.   Nästan
alla   typ   1   diabetiker   behandlades   på
sjukhusmottagningar.  Av typ 2 diabeti-
kema  gick  hälften  på  primäivårdsmot-
tagningar   medan   den   övriga   hälften
gick  på  sjukhusmottagningar.  60  pro-
cent av patientema hade någon fom av
diabeteskomplikation     eller     samtidig
hjärt-kärlsjukdom.   Typ   2   patienterna
hade en signifikant bättre metabol kon-
troll  än  typ   L  diabetikerna.  41   procent
av   alla  patienter  uppfyllde  kriterierna
för  god  metabol   kontroll  och  75  pro-
cent  kriteriema  för  acceptabel.  Hälften
av  patientema uppfyllde  HbAIC-krite-
riet för acceptabel  kontroll.

1  delarbete  sex  redovisas  situationen
två år efter det  att  vårdprogrammet  in-
fördes.  För detta ändamål genomfördes
en  ny  case-finding  procedur.  Andelen
typ   1   patienter  minskade  från   14  till  9

procent,  en  eff`ekt  som  tillskrevs  vård-
programmet  som  medfört en  effektiva-
re  klassificering av diabetikerna. Typ  1
patientema  sköttes   i  andra  omgången
av  samma vårdgivare  som  i  den  första.
Typ  2  patientema  däremot  hade  i  stor
utsträckning   förts   över  till   primärvår-
den.    Andelen    die[behandlade    ökade
från  26  till  30  procent,  medan  andelen
tablettbehimdlade      minskade      något.
Bland  de  insulinbehandlade  ökade  an-
talet    dagliga    injek[ioner    signifikant.
Det   genomsnittlig£i    antalet    läkarkon-
troller  per  år  minskade  t.rån  3  till  2.6
och   antalet   sköterskekontroller   ökade
från  0.1   till   1.2  besök  per  år.  Andelen

patienter  som  uppt`yllde  HbAI C-krite-
riema  f.ör  god  metabol  kontroll  ökade
f`rån  35  till  46  procent  och  det  med  ac-

164

ceptabel   kontroll   från   55   till   68   pro-
cent.  På  motsvarande  sätt  f.örbättrades
den   metabola   kontrollen    baserad   på
blodsockemätning.  Diiremot  påverka-
des  inte  relatiwikt, blodtiyck, rökstatus
eller  fysisk  aktivitet.  Samman[.attnings-
vis   förbät[rades  således  den  metabola
kontrollen    markant   av   vårdprogram-
met.

Vad tyckte opponenten?
Opponenten   hade  inga  vägande   in-

vändningar  mot  delarbetena   1-3.  Dis-
kussionen  fördes  utifrån  utgångspunk-
ten   hur  jämförbara   riskfaktorer   upp-
mätta vid olika tidpunkter är. Man ena-
des om att jämförelser är svåra att göra,
men  att det  mesta tyder på,  att riskfäk-
tornivåema  i  Kungsör  är  något  högre
än  de som  gäller i  östra delen  av  sjuk-
vårdsregionen.

Mera  debatt   väckte   delarbete   fyra.
Studien  är  okontrollerad  på  grund  av
att antalet 50-åringar inte skulle bli  till-
räckligt stort för att delas  upp i en kon-
trollgrupp   och   en   interventionsgrupp,
ens  om  man  samlade  ihop  många  år-
skohorter.  Det  är dessutom  svårt  på en
sådan   liten   ort   att   intervenera   bland
hälften  av  50-åringama  utan  att de  öv-
riga  50-åringarna  påverkas.  Det  fanns
inte heller något lämpligt kontrollområ-
de utanför Kungsör.  Det  innebär att det
kan diskuteras om den  redovisade risk-
faktorpåverkan   är   en   reell   sänkning
eller  om  den  beror  på  andra  faktorer,
till   exempel   "regression   towards   the
mean".  Allt det här diskuteras ingående
i   delarbetet.    S]utsatsen    blev,   att   det
mesta talar för att åtminstone en del  av
sänkningen är reell.

Opponenten,   som   in[e   bua   är   en
framstående  kardiovaskulär  epidemio-
log, utan också en framstående diabeto-
log. ställde sig skeptisk [ill  att så myck-

et  som  68  procent  av  diabetespopula-
tionen  uppfyllde  kriteriema  för  accept-
abel     me[abol     kontroll     baserad     på
HbAIC-mätning.   I   publikationer   från
sjukhusbaserade       diabetespolikliniker
anges  motsvarande siffra ligga på mel-
lan   10  och  20  procent.   Respondenten
hänvisade  dock  till  att  man  från  Kisa
publicerat   en   motsvarande  acceptabel
metabolkontrollfraktion    på    cirka    90
procent.   Den   efterföljande   diskussio-
nen  fokuserades på vad som kunde tän-
kas vara skälet till det och man kom till
slutsatsen,   att   en   del   av   skillnadema
beror på att sjukhusmottagningama har
svårare  diabetiker,   men   att   det   även
måste   finnas   andra   faktorer   som   till
exempel   engagemang   hos   personalen
och så vidare.

Efter två och en halv  timme avsluta-
des   så  disputationsakten.   Opponenten
genomförde   sin   opposition   i   lättsam
ton  men  på  ett  sådant  sätt  att  respon-
denten  gavs  tillfälle  till  fördjupad  dis-
kussion på ett antal väsentliga punkter.
Han har visat  att  värdcentralen  mycket
väl  kan  användas  för  screening,  case-
finding och  även för praktisk  interven-
tion och att interventionseffektema inte
på  något  sätt  är  mindre eller sämre  än
dem  man  finner  i  storskaliga  interven-
tionsstudier.  Det  spelar  ingen  roll  om
interventionen  sköts  av  en  sjuksköter-
ska  eller  doktor.  Han  har  också  visat,
att vårdprogram för diabetes  kan  resul-
tera   i   bättre   behandlingskvali[et   mätt
som  bättre  metabol  kontroll  och  effek-
tivare omhändertagandenivå.

Författarpresentation
KLir{  S\'äi.(lsuclcl,  pi.ofessoi.  i  eii)idemio-
/olg,..
lm(ituiioncnl`örallmänmedii`in
Akudi`nii.`k:i<julhu`ct
75185   Uppsala

FORSKARKURSER/FÖRDJUPNINGSKURSER

Nordiska  hälsovårdshögskolan  (NHV)  är  i  år  ime  på  sitt 40:e  verksamhetsår.
Allt sedan  1987 erbjuder vi forskarutbildningskurser i folkhälsovetenskap, bland
annat som ett led i den egna doktorandutbildningen. Med hänsyn till den ökande
efterfrågan och behovet av forskarutbildning och fördjupning inom området, sat-
sar NHV på ett rikt utbud av forskarkurser/försjupningskurser inför 1994.

Vårterminen 1994
Hälsoupplysning

Kvalitativ metodik

Klinisk epidemiologi i primärhälsovård

Epidemiologi och biostatistik

Ledarskap och etik

Folkhälsovetenskaplig metodik

Höstterminen 1994
Samhälllsmedicin

Hälsoekonomisk utvärdering

14/2    -

14/3    -
21/3    -

25/4   -
16/5    -

30/5    -

25/2   1994

25/3   1994

26/3   1994

6/5   1994

27/5  1994

10/6   1994

24/10  -     4/111994

5/12  -16/12   1994

Kurskatalog med speciell ansökningsblankett kan rekvi.reras från
Nordiska hälsovårdshögskolan, Box  12133, 402 42  GOTEBORG
Telefon: 031-69 39 00. Fax: 031-69  17 77.
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Betablockad och vasodilatation
i sarma substans

Eucardic® (karvedilol) har betablockerande och vasodila[erande effekt i samma

substans.  Den kärlvidgande effekten ger en fysiologiskt rik[ig blodtryckssänkning
med bibehållen perifer genomblödning och njurfunktion.  Eucardic ger inte kalla
händer  och fötter, och inte heller påverkas lipid- och glukosvärdena.
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Datorisering kan vara bra -och dåligt!
HÅKAN UNNEGÅRD

I  no\iember  1987 fick \ii  .i  Hiidiks-
valls  Noi.i.a  clis[i.ik[  e[[  clarasys-

[em som he[ei.  EIRA. De[  inköi)-
[es i  e[[ läge då da[oi.isering var
ovaiilig[  i)å våi.a våi.d-och hälso-
centl.aier. vi Var aiia novisel.,
rnen fiick  gå ei.  gi-undkLii-s  som av-
hai.dlade vad en da[oi. är och
vad den kan göi.a .

EIRA  var  i  grunden  ett  administra-
tivt  system  för  schemaläggning,  bok-
nings-och kallelserutiner. För oss läka-
re fanns en  särskild modul,  där vi  kun-
de  ordinera  läkemedel   och  sjukskriva
våra  patienter.  Vi  hade  så  kallade  pek-
terminaler,  det  vill  säga  vi  pekade  på
vissa områden  på skämen  och  så tän-
des detta parti  upp och  blev  aktivt.  Det
är  i  praktiken  samma  teknik  som  med
så  kallad  mus,  men  både  enklare  och
svårare  att  styra.  Dock  fungerade  det
helt oklanderligt under fem års tid.

Bokningsdelen   var  lätt  att   lära  och
lätt att använda.  Där fanns  flera modu-
ler som  också var praktiska  för sköter-
skoma  att  ha  ti]lgång  till.   Exempelvis
kunde man i en och samma bild se
-  om   patienten   hade   en   tid   bokad   i
framtiden;
-  vilka  besök  och  telefonsamtal   pati-
enten haft med vilken doktor;
-  vilka   tider  patienten   varit   sjukskri-
Ven;
-  vilka    medic`iner.    med    doser    och
mängder.     som     patienten     ordinerats
sedan  1987.

Allt detta  var vi  nöj.da  med.  Vi  hade
också moduler  för at[  skicka  recept  till
apoteket.  De uppdaterades varje månad
och  innebar en  stor  tidsbesparing  både
för oss  och  sekreterama.  Vi  fick direkt

kvitto  på  att  receptet  var  skickat,  hur
mycket  medicinen  kostade,  hur  många
uttag som  förskrivits och  antalet  tablet-
ter per uttag. Sekreterarna behövde inte
gissa,  utan  kunde enkelt  skriva  "rec"  +"enter",  så var  alla  recepten  inskrivna  i

journalen.
1989 kom vi  i kontakt med program-

met  VANIA.  Vi  fick  höra  att  det  var
bra,   men   att   man   ännu   inte   kommit
igång    med    receptöverföringsrutinen.
Dock  var  det  bara  en  kabel  som  fatta-
des,  så  skulle  även  detta  fungera,  "till
sommaren". Eftersom landstinget satsat
på just detta system, fick vi erbj.udande
att utan kostnad gå över till Vania. Man
var  också  i  färd  med  att  modernisera
programmet.   Helt  modemt  skulle  det
vara i  april  1993.

Därför  avsliitade  vi  EIRA  och  gick
över till Vania i december  1992.  Då vi-
sade det sig emellertid, att receptmodu-
len    inte    använts    på    någon    annan
vårdcentral.  Den  hade  ''inte  fungerat".
eller  var  "för  långsam".   Vi  som  varit
vana  vid  ett  snabbt  och  funktionsdug-
ligt system, fick ett ålderdomligt sådant
med en  massa olika moduler som  mås-
te gås  igenom. Alla recept måste knap-
pas   in  med  hela  den  text  som  skulle
skrivas   ut.   Här  fanns   inga   standard-
recept  för  till  exempel  hypertoni,  dia-
betes,  eksem,   halsfluss`   ryggvärk  och
så vidare, som vi varit vma att begagna
oss  av  i  EIRA  och  som  gjorde  allt  så
mycket  snabbare  och  säkrare.  Vi   kan
ibland   inte  ens   ändra  antalet  table[ter
på   receptet!   Vi   har   inte   heller  enkla
moduler   med   hjälpfunktioner   för   att
skriva  tabletter,  exempelvis  sif`fror  f`ör
`'1-6    tabletter    1-4    gånger   per   dag".

Tidigare   kunde   vi    få   "1    tablett   vid
sänggåendet"  utskrivet  bara  genom  att
peka på "0+0+0+1 ". Vi hade också haft
ledtexter  som   "enligt  ordination",   "till

Doktorander verksamma i primärvården.

Tänk ...
* att kunna påverka forskarutbildning och utrymme för forskning i det nya husläki`rsy.`-

[emet;
* at[ få ventilerii problem. gliidjeämnen och gemensamma intressen  tillsamman.q mecl

andra forskare i primäi-vår(len -läkare. sj.ukskö[erskor. sjukgymnaster m fl:
* att skapa ett kreativt  f`orum  i  primärvården  t`ör doktorander "i  samma  båt.'  med gemen-

samma [räf.far  1 -2 gånger/år.

Vid SFAMs våmöte i Höör väcktes id6n om en egen doktorandförening. Är du intres-
sad att varz` med? Vänd dig  i så  fall till dl John  Waller,  FoU-enheten, Vårdcentralen`
595 30 Mjölby. Fax 0142-78096.
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natten",   "vid   behov",   ''mot   infektion"
och så vidare.  Det räckte med  att vi  pe-
kadeftlickade  på  "1,  x,  2,  mot  infek-
tion"  för att hela [exten  "en tablett mor-
gon,   och   kväll   mot   infektion"   skulle
skrivas ut.

För 3-4 år sedan sade  man att Vania
skulle  klara  av  allt  detta  "före  somma-
ren".  Fyra år senare kan man fortfaran-
de  inte  få receptfunktionen  att fungera!
Med EIRA klarades detta av på två må-
nader.

Beslutet   att   välj.a   Vania   i   vårt   län
grundades  på  en  rekommendation  från
en "expertgrupp" bestående av tio läka-
re, som  1987/88 gick igenom fyra olika
dataprogram   inkluderande   Vania  och
EIRA.  Gruppen  ansåg  att  Vania,  som
sägs  passa  för  både  öppen  och  sluten
vård,  skulle  införas.  Motivet  var bland
annat  att  offerten   var  billigare.   Insåg
man inte, att funktionen för ett datasys-
tem  är så komplicerad,  att  det  inte kan
bli  funktionsdugligt  om  man  ska  ta  in
både  sluten  och  öppen  vård  i  samma
modul?  I  praktiken  innebär det,  att  all[
blir  flera  gånger  mer  komplicerat  och
svårarbetat.  Alla ändringar blir mycket
dyrare   och   det   blir  svårt   at[  komma
överens. om man vill  införa något nytt i
Systemet.

Nu  sitter  vi  här  med  Vania 5.0   och
ser  våra  granncentraler  arbeta  med  ett
enkelt.    smidigt    och    användarvänligt
Maclntosh-system,  PMS.  Där  är  möj.-
ligheterna  till  patientbokning  små  (sä-
kert  inte så väsentlig[  i  ett  husläkarsys-
tem).  men  möjligheten  att  själv  skriva
joumal mycket god. Tekniken för över-
föring  av   laboratorieprovsvar  är  klar.
recept-   och  sjukin[ygsrutiner  fungerar
och   remisstext   kan   enkelt   hämtas   ur
joumalen.  PMS passar lika bra på enlä-
kar-   som   flerläkamottagningar.   Från
filialmottagningar  kan   man   med   mo-
dem  få  förbindelse  med  huvuddatorn.
Vill  man  ha  mottagning  på  annm  ort
eller  lokal,  kan  man  enkelt  ta  med  sig
hela sin patientlista.  Med portabla dato-
rer  kan  man  åka  ut  i  stugoma  och  på
plats  göra klart hela joumalanteckning-
en.  Systemet är  i  grunden  både  billiga-
re  och  smidigare.  Så jag  vill  ställa  frå-
gan:   "Varför   inte   bytzi   ut   Vania   Tot
PMS?    Eller   måste   vi    r`ortsä[ta   med
landstingets         svårarbeti`de         Vania-
system?"

Författarpresentation
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Kommentar till Tema DATORER 3/93
BIRGER GRAN

Jag har med stort  intresse  läst de oli-
ka  bidragen  om  datorer i  primärvården
som  r`anns  i  nr 3/1993  av AllinänMedi-
cin.  I  min dubbla egenskap av  både da-
torbrukande allmänmedicinare och pro-
gramleverantör  ("Dr  Grans   Datorsys-
tem",  numera  även  i  skepnad  av  L-da-
tas  "Picnic"-joumal)  kände jag ett visst
motstånd  mot  att skriva  en  allmän  lov-
sång  om  datorer  till  temanumret.  När
jag  nu  läst  de  många  både  kloka  och
välskrivna   bidragen,   känns   det   ändå
rätt att ge mitt bidrag i fom av en kom-
mentar till  vissa av  de  synpunkter som
framfördes.  På  så  sätt  kan  kanske  dis-
kussionen föras vidare. Magnus Eriks-
son  uttryckte ju en  förhoppning  i  leda-
ren,  att  tidskriften  skulle  ha  utrymme
för ett sådant fortsatt meningsutbyte.

Efter cirka  ls  år som  distriktsläkare
valde  j.ag   för  ett   år  sedan   att   pröva
vingarna genom att öppna en privat all-
mänläkamottagning   i  Luleå.   Det   har
varit  en  fascinerande  och  positiv  erfa-
renhet,  till  vilken jag  kanske  återkom-
mer en  annan  gång.  Jag  fick  då  också
möjlighet att själv i praktiken pröva det
system  som jag själv  utvecklat och  in-
stallerat  på cirka  25  läkamottagningar
i  landet.

Jag  vill  gäma bekräfta Magnus  eTfa-
renhet  att  patienterna  inte  alls  reagerar
negativ[  på  att jag  använder  datorstöd
på  mottagningen,  snarare  tvärtom.  De
ser  att  saker  och  ting  lagras  och  åter-
finns på ett elegant och smidigt sätt` till
fömån för både doktor och patient. För
vissa problem kan även anamnesuppta-
gande   med   fördel   göras   strukturera[
efter mallar i  datom,  till  exempel  aller-
gi`    huvudvärksutredningar    etc.    Kort
sagt, joumalen  blir bättre,  när man  kan
fästa  de  viktigare  stödorden  direk[  in  i
journalen under samtalets gång.

Niels Lange!  Du  beskriver i din  hus-
läkardagbok  flera av  de  självklara  för-
delar som  datorstöd  innebär  i  vardags-
livet  för  en  allmänläkare.  Jag  hade  ur
min egen erfarenhet gäma kunnat liigga
till ytterligare en handfull exempel.

För att bara nämna ett:  FASS  på da-
torn  är  underbart!   (Jonas  Sjögren:  Dii
undrar  om   inte   FASS   gör  sig   bäst   i
bokform  ...!)  Att med två tangenttryck-
ningar   ha   framme   aktuellt   prepara[s
FASS-text eller doseringsavsnitt är inte
biira   roligt   och   bekvämt   -   det   höj.er
också   den   medicinska   kvaliteten   och
säkerheten!  Att så enkelt  få  rram  infor-
mation,   att   det   inte   ens   i   den   mest
tidspressade  situation  upplevs  som  ett
hinder att "slå upp i FASS", har för mig
inneburit en stor fördel jämfört med när

g#vobt#!|liåånb.okenSku"etasframur
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Lika  enkelt  är  det  att  hitta  lämpliga
preparat      u[ifrån      indikationsområdet
(det   farmakologiska  registret   -   ATC-
koderna)  liksom  att  välj.a bland  alla sy-
nonymer och  direkt  på skämen  kunna
välj.a  bland  likvärdiga  synonymer  och
förpackningar   i    stigande   prisordning
etc.

Ett  annat  sådant  här  exempel  är  att
kunna  läsa  in  remissvar  och  epikriser
med  scanner  kopplad  till  OCR-teknik,
som  läser och  tolkar det  skrivna till  re-
digeringsbar text direkt i journalen.  Att
även  EKG  fims  på dataskämen  inne-
bär  stora   fördelar,   såväl   vid   tolkning
som  genom  att  vi  inte  längre  behöver
lagra  några  papper alls  på mottagning-
en.

Ytterligare en stor fördel ärju att oli-
ka   kategorier   (läkare,   distriktssköter-
ska,.sjukgymnast etc) kan skriva i sam-
ma journal  och  att systemet ändå med-
ger  att  man  efter  eget  önskemål   kan
läsa selektivt med urval på sin egen ka-
tegori eller till och med på sin egen sig-
natur,  de gånger man  inte  vill  läsa  allt
som   även   andra   kategorier   skrivit   i
j.ournalen.

När du  Niels  ska ge  råd  till  kollegor
som  ska  datorisera  föreslår  du   UNIX
som  operativsystem  för  att  skulle  vara"det   enda   som   adekvat   kan   hantera

kontroll   av   behörighet,.  sekretess  etc"
Det är inte sant.  Inom PC-världen finns
bra    nätverkssystem    som    går    under
DOS.

Sj.älv  använder jag  och  mina  kunder
Novells operativsystem för PC-nä[verk.
Det  uppfyller  alla  krav  som  kan  ställas
på  denna  säkerhetsnivå  enlig[  Datain-
spektionens   Allmänna   råd   "ADB-sä-
kerhet  för  personregister".  Jag  har  för
övrigt    försett   mina   kunder   med   en
checklista    för    ADB-säkerhet    enligt
denna skrift, där de kan pricka av punkt
för punkt.

Fördelen   med    PCLnätverk   jämfört
med UNIX är att kostnaden blir mycket

|ä;gråe;enTrråscTiå!vLai?mhåååJälvda,SoorT
sering  av  en  vårdcentral  i  Luleå  enligt
landstingets     koncept,     med     UNIX-
sys[em` så jag vet vad det kos[ade.  Och
jag har själv installera[ PC-nätverkssys-
tem     hos     en    j.ämbördig     kund.     en
vårdcentral  som drivs  i  privat entrepre-
nad.   till   bråkdelen   av   kostnaden   för
UNIX-systemet.

UNIX-systemen   innebär   som   regel
även  större  frestelse  iill  centrala  ihop-
kopplingar  av  olika  vårdenheter  (även
om  det  också  är  tekniskt  möjlig[  med
PC-baserade system). Jag  får knottror i
skinnet   när  jag   hör   €\tt   man   i   olika
land.sting  sysslar med  detta  för att  kun-
m  sitta  centralt  och  "ge  service".  Det
innebär,   att   en   odefinierad   massa   av

''supportfolk"   på  en   teknisk  ADB-av-

delning  i  princip har möjlighet att gå in
och   läsa  våra  patienters  journaler.   En
viktig  princip  är att  support ska ske  på
kundens/vårdcentralens      villkor      och
under dess överinseende!

Leif  Jonsson!   Man   blir  förskräckt
när man läser dina erfarenheter av kost-
naden  för  installationen.  att  "program-
varan   kostar  milj.oner".   Inte  kan  våra
landsting  ha så dålig ekonomi när man
investerat sådana  pengar  i  system  som
enLigt  dit[  inlägg  inte  ens  är  färdigt(!),
då    det    i    marknaden    finns    färdiga
system  som  kostar  bråkdelen.  (Eller  är
det dåraktiga datasatsningar som bidra-
git till  landstingens dåliga ekonomi?!)

Leif, du  lyfter också fram problemet
med  menystyming,  som  är lätt  för  ny-
börj.are, men snart blir till en tvångströ-
ja för den vane användaren. Hur många
av  dem   som   investerar  i  datorsystem
har tänkt  sig  att  förbli  nybörjare  resten
av  livet?  Självklart  ska  datorsystemen
ge   direkt   åtkomst   till   vardagens   alla
vanliga rutiner med enkla enstaka tang-
enttryckningar.

Britt-Gerd  Ma]mberg!  Kul  att  läsa
din  kria.   Många  roliga  minnen  har  vi
tillsammans  från  kursen  i  "Praktisk da-
talära   och   medicinsk   infomationsbe-
handling"   som   vi   hade   fömånen   att
hålla  i  Provinsialläkarfondens  regi.  Jag
vill  stryka  under ditt påstående  at[  "det
alltid  är  lättare  att  lära  sig  grunderna
ADB  än  i  i`llmänmedicin".  Sanningen
detta tycker j.ag att jag har stött  på ota-
liga gånger  i  diskussion  med ADB-folk
-  inte  minst  inom   landstingens  ADB-
avdelningzir!

Jan  Stålhammar:  Jag  förstår  dina"föwirringar".  När  vi  skulle  datorisera

Bergnästets  vårdcentral  i  Luleå, gick vi
just  på en  sådan  mina,  som  din  "första
förvirring"  beskriver:  okritiskt  positiva
och  loj.ala  användare,  som  helt  bortsåg
från  begränsningar  och  problem  i  den
programvara  de  använde.   (Bergnäsets
vårdcentral   har   numera   bytt   system,
någo[ som jag  tror att  flera  andra  som
varit för okritiska i  sina val  kan komma
att behöva göra framöver.)

Angående    din    "andra    förvirring''`
som  gäller  datorstödets  omfattning,  är
min åsik[ i`tt det  bör vara precis så stort
som   man   har   praktisk   nytta  av   i   sitt
vardagsiirbete.    För    mig    innebär   det
miturligtvis   en   papperslös   mottagning
(ut- och  ingående  remisser och  svar  le-
vereras   dock   itn   så   långe   på   papper.
förhoppningsvis    övergående).    Alltför
stora system  kan  bli  tröga.  långsamma
och svåranvända och dem bör man där-
för ak[a sig  för.
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r   När  det  gäller  din  "tredje  förvirring,

:ir,iåa?n?empsåuphpuorft,s,hoarrJiå?ebrgn:ö?rt:nrågi
(även  börsnoterade  företag  kan  läggas
ned!)  utan  fråga  användare  av  det  till-
tänkta  systemet  hur  snabbt  de  kan  får
ett problem  åtgärdat.  överraskande  sa-
ker kommer att visa sig:  företag som är
bland  de största visar sig  inte  ha  tid  att
justera  eventuella  brister,  medan  man
bland  de  minsta  leverantörema  finner
dem som kan rätta fel eller komplettera
programvaran  praktiskt  taget  omgåen-
de.

Rolf  Linnarsson!   Grattis   till   dok-
torshatten!  Som vanligt levererar du en
k]ok   och   systematisk   genomgång   av
förutsättningar för kvalitetssäkring  och
krav på datorsystem för att uppnå detta.
Jag tror att alla vi  som sysslar med da-
toriserad   strukturerad  journalinfoma-
tion   ser   fram   emot   standardiserade
tembanker.  Det  skulle naturligtvis  un-
derlätta  för  de  många  olika  systemen
att kommunicera med varandra om  så-
dana  standards  kunde  tas  fram  i  prak-
tiskt användbar fom.

Ingvar  Krakau  -  tre  kommentarer
till ditt inlägg:

1)  Du  har  länge  och  i  olika  fomer
uttryckt  skepsis   inför  datorisering   av
patientjoumalen. Du tror fortfarande att
det skulle vara lättare att hitta infoma-
tion  i  en  tj.ock  pappersjoumal  än  i  en
(bra)  datorjoumal.  Det  är  bara  att  be-
klaga att du tydligen  hittills haft oturen

att   se   dåliga   datorsystem,   som    inte
medger  såväl   systematisk/strukturerad
sökning  som  kronologisk  läsning.  Ald-
rig  i  live[ skulle jag  byta  tillbaka  till  en
tjock   pappersjournal    i   stället    för   att
söka/läsa motsvarande  information  i en
bra datorjoumal! Tro mig -j.ag har er-
farenhet av båda!

2) Du är rädd  för att  vi  behöver leva
länge  med  dubbla  system.  På  Bergnä-
sets  vårdcentral   gjorde  vi   korta  sam-
manfattningar    av    tidigare   j.oumaler,
med  de  viktigaste  diagnosema,   några
nyckeluppgifter ur lab och röntgen etc -
ungefär  som  att  skriva joumal  vid  ett
ordinarie nybesök. Endast undantagsvis
behövde  en  sådan  sammanfattad jour-
nal  sedan tas  fram och  efter ett år kun-
de  den  förflyttas   till   fjärrarkivet.   Jag
vamar   konsekvent   mina   kunder   för
frestelsen att scanna in den gamla jour-
nalen till  datom.  Det  mesta av  det som
står  i  gamla  j.oumaler  är  efter  ett  år
ointressant    skräp,    medan    kontentan
ofta  låter  sig  sammanfattas  på  mindre
än en halv sida.

3)  Du  undrar  också  om  det  är  "ett
alltför vildvuxet  dikterande  (som)  ska-
par  ett  iatrogent  arbetsmiljöproblem  i
fom   av   oöverskådliga   patientjouma-
ler".  Jag  tror  du  berör  en  viktig  punkt
här, och det gäller oavsett på vilket me-
dium man skriver.

Det  naturliga  är  at[  en  doktor  med
datorjournal  skriver  sina  anteckningar
själv,  direkt   in   i  datom.   Vi   redigerar
och   strukturerar   texten   blixtsnabbt   i
hjäman  när  vi  skriver.  så  att  tex[ema

blir korta, koncisa och med högre "spe-
cifik  vikt"   av   värdefull   medicinsk  in-
fomation. jämfört  med när vi  dikterar.
För dem som  drar sig på grund av ova-
na  vid  tangentbort  finns  bra  professio-
nella  skrivmaskinskurser.  Oavse[t  lag-
ringsfom  tror jag  att  ett  viktigt  kvali-
tetsinstrument vore att på nytt låta dok-
torerna själva skriva sina joumaler.

Och  så  till  sist  några  ord  till  Bengt
Dahlin,  svensk  allmänmedicins  grand
old  "datapappa". Du beskriver vad som
skett  i  SFAMs  datagrupp  och  nog har
du  rätt  i  att  datagruppen  behövs.  Andå
har vi  upplevt,  att  den  grupp  som  fun-
nits   inte  riktigt  orkat  fram  till  någon
tätposition    i    utvecklingsarbetet,    utan
mer stått vid sidan om och tittat på.

Gruppens  ambitioner som  du  refere-
rar är bra och  innebär ett övergripande
mer  principiellt  arbete.   Dock   fordras
foLk   som   avsätter  rejält  med   tid,   vid
sidan av sina egna mer eller mindre fa-
scinerande   data-utvecklingsprojekt   på
hemmaplan.  Vi  får  hoppas  att  initiati-
vet  att  lyfta  fram  frågan  i  tidskriften
AllmänMedicin  kan  bidra  till  detta  in-
tresse.

Författarpresentation
Bii.ger Gi.an. pi.iva(pt.ak(isei.ande all-
niänläkai.e.
Scmimricga(m  13
97242   Luleå

4®

Oppenvårdsregistrering - görs den effektivt?
BENGT DAHLIN

Sjukhusen och våi.dcen[i-alei.na
ki.ävs på all[ mei. omfa[[ande re-

gis[i-ei.ing och i.appoi.[er.ing av
vei.ksamhetsda[a. Föi. kva[i[e[s-
säkring av våi.den behövs  goda
datoi-s[ödda sys[em. Vi ui)plever

jus[ nu a[[ kliniker och \'åi.dcent-
i.aler skaffai. olika da[oi.sys[em

för adminis[ra{iv , ekonomisk och
medicinsk i.egis[i-ei.ii.g. Man  kan
ha [i.e olika [ei.minalei-på läkai--
seki.e[ei.arexpedi[ionen föi. a[[
skö[a den da[oi.s[ödda i-egis[re-
i.ingen , personalen äi. fi-us[rei-ad.
Dessa  i.e`sui.ser  behö\i`s  bä[[i.e  i
sjuk\iåi-den.  Primäi.\iåi.clen äi.  på

grund av husläkai.[i.enclen i fäi.d
med a[[ hel[ inföi.a da[orjoLii-nal.
men des.sa  ui)i)fyllei.  in[e  ki.aven

i)å  in[ei.ak[iv  i.egis[i.ei.ing. Den
väl.s{riik[Lii.ei.ade,begi.eppsba`se-
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i.ade och anväiulai-vänliga datoi.-

joui.nalen är en effek[iv  lösning
på problen.atiken. Den eftei-fi.å-
gas tyväri. ej .
Förfat[ai.en hävclade  de[[a \iid en
s[or konfei-ens  som  Si)i.i  i  sarnai.-
be[e med Social`sryi.e[sen och
Lands[ingsföi.biincle{ anoi.dnade
under hös[en  1992  i)å Svenska
Läka}.esäl[skape[  i  S[ockholm ( 1 ).

I  slutet  av   1991   gjordes  en  enkät  i
Socialstyrelsens   regi   och   i   samarbete
med Svensk Förening  för Allmänmedi-
cin  (SFAM).  Bland  annat  framkom  att
458  vårdcentraler registrerade  data (57
procent) och att 426 vårdcentraler hade
datorstödd hjälp i  registreringen.

Nästan alla hade separata datasystem
för  sitt   registreringsarbete.   Endast   82
vårdcentraler  (10  procent)  hade  en  da-

j,zj  c; TTSG

torjournal,  men  den  klarade  oftast  inte
av et[ integrerat registreringsbehov.

Ett   exempel   på  problematiken   fick
jag   hösten   1992   från   en   kirurgklinik,
som hade tre olika datorsystem och ter-
minaler för sin  medicinska, administra-
tiva och ekonomiska rapportering - för-
utom  den  sedvanliga  manuella journa-
len.  Personalen  knorrade  med  rätta.  I
vårt  landsting,  Älvsborg,  infördes  i och
med  årsskiftet  1992/93  allmän  registre-
ring  av  administrativa  variabler  enligt
förslag  från   utredningen  om  informa-
tionsstrukturen  för  hälso-  och  sjukvår-
den  (INFHOS).  Den  administrativa  re-
gistreringen   skall   göras   i   kassan.   Re-
gistreringsfunktionen  är dock ej,  i detta
skede.   int.egrerad   i   j.oumalda[orsyste-
met, som Alvsborgslandstinget valt.

Slutsatsen  är att  det  sker mycket ex-
traarbete   för   att   kunna   registrera   till
och  med  enklare  vårddi`ta  i  primärvår-
den.  Har  vi   råd  med  det?  Bör  vi   inte
kriiva   funktionellare`   effektivare   och
samordnade system på våra vårdcentra-
ler?
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|NFHOS variabler
Registrering och cen[ral  rapportering

enligt   INFHOS   I   (Rapportering   från
den  öppna  vården  -  Basdata  för  upp-
följning  (SOU   1990:98))  skulle  enligt
utredningen   komma   igång  omgående.
Utredning  om  och  h.tir pågår  i  en  Soci-
alstyrelsegrupp -GOR -Genomföran-
degruppen  för öppenvårdsrapportering.
Gruppen  har  hittills  iiiriktat  sig  på  den
öppna vården vid sjukhus och  några di-
rektiv för primärvården finns ännu ej.

Följande   variabler   rekommenderas
av  INFHOS  att  registreras  för  central
rapportering:

Administrativa variabler
-   motta8ning
-   personalkategori
-   besöksmånad
-kön
-   länftommun/församling

Medicinska variabler
-problem/diagnos (två per besök)
-   åtgärd för varje registrerat problem
-remiss till/från

De administrativa variablerna är lätta
att  fånga  redan  i  ett  datoriserat  kassa-
system. Utan datorstöd fordras en ytter-

:iagptpor:seur:åå:ä#emoTOTouneiljgågpebr,i:
följden.

Medicinska  data  är  mer  komplicera-
de på grund av att de först kan registre-
ras  vid  eller efter  läkarkontakten.  Man
måste ha  infomationssystem,  där vari-
ablema  kan  fångas/registreras  där hän-
delsen  inträffat.  Det  vill  säga  -  admi-
nistrativa   data   i   samband   med   pati-
entregistreringen  och  medicinska  data
under  och  efter  läkarkontakten.  I  vårt
landsting  anser  vi,  att  medicinska  data
ej  kan  registreras   utan  tillgång   till   en
adekvat datorjournal.

Vad sades för 10 år sedan?
Redan  1983  presenterades den  första

genomarbetade  rapporten  med  rekom-
mendationer    om    patientadministrativ
och medicinsk infomation i primärvår-
den.  Basdata om kontakter i primärvår-
den  (Spri  rapport  nr   142).  Det  var  en
samverkansrapport mellan Spri, Social-
styrelsen och  Svensk Förening för All-
mänmedicin     (SFAM).     Basdatagrup-
pens rekommendationer om den  minsta
mängd  data som  borde  registreras  togs
senare   tillvara   av   INFHOS   och   är   i
princip  vad  som  rekommenderas  i  rap-
porten  INFHOS  1.  Vi  undersökte redan

gåie;rq.=iå:åeråEå:hvuirdmdaennr:iåiesirevrå:
det   25   vårdcentraler  som   samlade   in
data.  Sju  hade  hållit  på  i  fem  år.  Anta-
let  har alltså blivit 20  gånger fler på  10
år.  Miin   r`:inn  registreringsarbetet  (ids-
ödiinde,   [ungrott  och   mödosamL.   Man
et`terlyste    di`[orstöd    och    enhe[lighet.
Man   pekade   också   på  stora   problem
med  tillförli(liglieten  i  data och  med  at[
mo[ivera personalen.  att delta i  den  da-
tainsamling som utfördes parallellt med
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övrig  joii"ilregistrering.  Samm  pro-
blem ser vi  även  idag trots att datorema
har införts.

Kraven kvarstår sedan 10 år
Basd£`tagruppen   ansåg   i.ed€in    1983`

att det iir en  nödvändighet  att ha dator-
stöd  för atr kunna genomföra  en  eft.ek-
tiv  registrering.  Redan  då  angav   inan
krav  på datorstödet.  De står sig än  idag
men  har  tyviirr  inte  följts   upp  vid  ut-
vecklingen av datorstödd registrering.

Man fastslog att:
-  datom  skall  vara  ett  hjälpmedel  och
ett stöd som är underordnat verksamhe-
ten (användarvänlighet);
-  data  skall   fångas   när  händelsen  in-
träffar och registreras bara en gång;
-  det skall vara lätt att registrera data -
monotona datajobb får inte skapas;
-  informationen   skall   lätt   kunna   tas
fram ur systemet - vara korrekt, aktuell
och kunna presenteras grafiskt;
-  datom måste vara ett effektivt hj.älp-
medel    vid    statistiska    bearbetningar,
budgetsimuleringar  och  andra  aktivite-
ter,  som  kräver  omfattande  manipula-
tion av data;
-   automatisk   rapportering   till   andra
system  skall  kunna  ske  vid  fastställda
tidpunkter.

Med   tio   års   perspektiv   på   utveck-
lingen  ser  vi  att  dessa  kriterier  f'ör  da-
torstödd  registrering  står  sig,   men  att
de  inte  uppfyllts  i  utvecklingen  av  in-
foiTnationssystemen   ute   på   verksam-
hetsnivå.

Kvalitetsaspekter
Vi  upplever  att  INFHOS-utredning-

ens beslut att bryta ut frågan om central
rapportering   ur  ett   totalperspektiv   på
datorstöd i primärvården kan ge nega(i-
va  effekter  för  det   långsiktiga  målet,
som är att få underlag för opera.tiv styr-
ning,   uppföljning   och   utvärdering   av
verksamheten.

En    snabbt    påtvingad    rapportering
från alla basenheter av data, som inte är
mycket   välmo[iverade  och  som  dess-
iitom  inte beskriver verksamhetens kär-
na,   kommer  sannolikt   att   ifrågasättas
och  ge   negativa  effekter  ur  kvalitets-
synpunkt.

Om  de  insamlade  uppgifterna  dess-
utom  kan  misstänkas  få  dålig  kvalitet`
blir  de  bedömningar  man  avser  göra
med hjälp  av  materialet osäkra och  vil-
seledande.

För  att  önskad  statistik  skzill  bli  an-
vändbar och av  hög kvalitet, måste den
bygga på data som  känns  relevanta  t.ör
arbetet  på  vårdcentral   och   klinik.   Det
är   därför   en    helt    riktig    bedömning
lNFHOS  gör  när  man  konstateri`r.  i`tt
'...  uppgifter, som  för smitegiskz` syften

skall    rapporteras    uppå[`    skall    kunna
hämtas  från  uppgifter  som  för operiiti-
va  syf`ten   registreras   på  basnivi°`."   Bi`-
senheten  skall  således  först  få  sina  be-
hov   av   uppföljningsinstrument   tillgo-
dosedda.

För   hög   datakvzilitet   fordras   dess-
utom
-enhetlig nomenklatur i  form av stand-
ardiserade   begrepp   och   klassifikatio-
ner.  Ett  omfzittande  €irbete  pågår för att
nå detta både i Sverige och Europa.
-u[bildning av  framför allt läkarna i att
använda nomenklaturen på rätt sätt.
-  ändrade  attityder  till  joumalen  som
instrumen[ i  inf`omiationshanteringen.

Allt  detta  kommer  att  ta  tid  att  ge-
nomföra  och  många  problem  finns  på
vägen. En del av problematiken kan lö-
sas   genom   att   bygga   välutfomade,
självinstruerande     joumaldatorsystem.
Dessa  system  "tvingar"  användaren  att
ta  hänsyn  till joumaldatas  kvalitet,  när
de registreras.  En operativ insamling av
uppgifter kan  heller aldrig  läggas  utan-
för det dagliga hanterandet av informa-
tion i vården.

Det  är  här som  datorjournalen  kom-
mer in  i sammanhanget Utan detta red-
skap  kan  vi  inte  få den  noggrama och
effektiva  redovisning  av  problem,  be-
slut  och  åtgärder  som  krävs.  Det  ford-
ras  då  att  datorjoumalsystemen  är  ut-
fomade  för  integrerad  medicinsk  re-
gistrering,  med god möj.lighet att fånga

åter::åureååTi;?foTR#£8sochkprraevsentoecri
vårdcentralens behov.

Referenser
1.  Räkna med öppenvården!  Pa[ientklassifi-

cering` verksamhetsuppföljning, presta-
[ionsersättning. Spri rapport 347. Spri,
Stockholm  1993.

Författarpresentation
BengiDahlin.(li`s[i.ik[.släkai-e.
Prini:irvårtlcn`  iit\'i`ckling``cnhc(  i  Lerum
Vi\rdi.enm`len  i  Li'rui``
JJ3 25   Li,ri''n
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Å11ergibesvär hos bam i ett vårdcentrals-
område -en enkätstudie från 1991    4+4e c7~i-¢-g'?
THOMAS LUNDBERG

I  deniia  enkä[iindei.`sökning anges
117  (28  i)i.ocen[)  a\i  [o[al[  418  [ill-

fi.ågiide bai.n i Nylandsområcle[
ha allei.giska bes\iäi..  Fi.ekvensen
i  BVC-griii}pen  liggei. [o[al[ på
28.3  pi-ocen[ och  i  skolgi.uppen

i)å 27 .8 pi.ocen[ . Eksemfoi.mer är
de \ianligas[e y[[i.ingai.na. Rhi-
noconjunk[ivi[besvär blii. \ianliga-
i.e jii äldi.e  man blir. Allei.`giska
besväi. hos bai.nens föi.äldi.ar är
också vai.liga ocl. ökar i-isken för
allei.gi  hos bai.ne[. Allergiska be-
sväi-ökai-också i.isken för infek-
[ionsbenägenhe[.1  Nylandsonu.å-
de[ äi. föi-ekoms[ av i.ökiiin\g och
husdjur i hemme[ berydande ä\ien
i a[Iei.giska hem.

Bakgrund
De senaste decenniema har det påvi-

sa[s   en   ökande   allergifrekvens   bland
bam och vuxna. Vid undersökningar av
vämpliktiga  har  man  mellan   1971   och
1981   funnit  at(  astmafrekvensen  stigit
från   1.9  till   1.8   procent  samt   andelen
med   rhinoconjunktivitbesvär   från   4.4
till  8.4  procent  (1).   I  en  undersökning
från  Sundsvall   1989  befanns  cirka  20
procent  av  fyraåringama  och  26  pro-
cent   av   grundskolebarnen   ha   någon
fom av allergibesvär (2).  En annan un-
dersökning  från  Umeå   1987/88  visade
också  på  en  be[ydande  allergifrekvens
bland skolelever i  klass  8  (3).

Ju   längre   upp   i   landet   vi   kommer
desto   vanligare   är   allergiska   besvär
(1.4).  Man  ser  också  att  stadsbam  kan
ha  mer allergibesvär än  de  som  bor  på
landet (5).

Inomhusmiljön har diskuterats  under
(980-talet   och   misstankar   har   riktats
mot  byggnadsmaterial  och  alltför  täta
hus   med   felak[ig   ven{ilation   som   en
förklaring  bakom  ökande  :`llergibesvär
(6).   Rökning.   såviil   z`kLiv   som   passiv,

;:åaTkst,i;u:f:;o,rb;:r§eå:rii,r?:';i':::a;`rn.!jet:,:nf:#
viktig  f`aktor och  i`llergibesviir hos  bäg-

ge    f`öräldrarna`   och    då   siirskilt    från
.samma   organsysLem,   ökar   dramatisk[
benägenheten   r`ör   barnet   i`tt   utveckla
atopi  ,9,.

Syfte
Syftet  med undersökningen  var att göra
en  kartläggning i`v iillergiförekomsten  i
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vårdcentralens          upptagningsområde,
samt  faktorer  relaterade  till  allergi  som
husdjursförekomst,   rökning,   allergi    i
f`amiljen  och   infektionskänslighet.  Via
BVC-   och   skolhälsovårdsarbete   hade
det också  kommit fram  misstankar om
att  allergibesvär  skulle  vara vanligare  i
vissa   skol-   och   daghemsmiljöer.   Det
fanns  också  ett  intresse  av  att  försöka
ta  reda  på  om  exempelvis  omfattande
husrenoveringar   i    bamens    hemmiljö
haft någon inverkan på förekomsten av
allergi.

Material och metod
Nylands  vårdcentral  ligger  i  Kram-

fors  kommun  i  Ångermanland och den
betj.änar cirka  3450  personer,  varav  16
procent är under  15  år.  Distriktet är en
blandning mellan gammal  industribygd
och landsbygd och bebyggelsen är kon-
centrerad till  flera små byar. Det domi-
nerande  boendet  är egna hem.  Ett  fåtal
familjer livnär sig påjordbruk.

Undersökningen riktade sig till samt-
liga bam  i området från ett års ålder till
och  med  sjätte  klass  i  skolan  Bamen  i
denna  åldersgmpp  går på  daghem  och
skolor som rent geografiskt ligger inom
vårdcentralens          upptagningsområde.
medan bam från sjunde klass går i hög-
stadieskolor   utanför  området.   Att   in-
kludera   dessa   bam   i   undersökningen
skulle  sannolikt  göra  miljöövervägan-
den  mer  komplicerade.  Minimiåldem  i
undersökningen  var  ett  år,  då  en  viss
induktionstid sz\nnolikt bör förekomma,
innan man kan uttala sig om bamen har
al]ergiska besvär eller inte.

Undersökningen är en tvärsnittsstudie
och  samtidigt  retrospektiv.  Den  bygger
hel[   på   föräldrarnas   uppfattning   om
bamens  besvär  under  det  senaste  året.
60  frågor  har  ställts  kring  boende  och
andra  miljöf.aktorer  samt  förekomst  av
astma.   eksem,   hösnuva   och   nässelut-
slag  hos  barnet  och  familjen   i  övrigt.

FAKTARUTA                                        I
Eksem..   Många   bam   får  eksem

redan  under  spädbarnsåret.  Då  kan
eksemet   finnas   över   hela   kroppen  !
men  ofta  på  kinder,  runt  halsen  och  i
småprickigt på kroppen.  När bamen  ,
blir  lite  äldre  finns  eksemet framför  '
allt   i   några  av   böjvecken,   i   första
hand    ambågsveck,    knäveck    och
fram  på fotledema. Eksem baktill på
låren och skinkorna är också relativt
vanligt.   Eksemet  brukar  vara  torrt
och  kliande  och  många blir förbätt-
rade under sommarhalvåret.

Varj.e  allergiskt  tillstånd  har definierats
med  en  enkel  sjukhistoria  (se  faktaru-
ta).

Enkäten  var  i  stor[  sett  identisk  mel-
lan  BVC  och  skola.  Den  var konstrue-
rad på ett likartat sätt som den som an-
vändes   vid   Sundsvallsundersökningen
(2).

Då  undersökningen  var  personnum-
merbaserad,  erhölls  tillstånd  från  data-
inspektionen. Planer finns på att uppre-
pa   undersökningen   då   BVC-gruppen
kommit upp i skolåldem.

Enkäten  skickades/lämnades   ut  och
samlades   in   under  april   månad   1991.
Via  BVC  skickades   226   fomulär  ut
och   svar  erhölls  från   191   personer.   I
skolgruppen    delades    enkäten    ut    av
skolsköterskan   till   245    familjer   och
227   svar  erhölls.   Detta  ger  svarsfre-
kvenser  på  85  procent  för  BVC-grup-
pen, 93 procent för skolgruppen och to-
talt 89 procent.

Sedan enkätema samlats  in bearbeta-
des  de  på  vårdcentralen  med  hjälp  av
datorprogrammet Quest.

Resultat
Al]ergiförekomst - allmänt

Uppdelat  i  åldersklasser  och  allergi-
typer   fördelar   sig   allergifrekvenserna
f`ör  de  olika  symtomgrupperna  astma,
eksem  och  liösnuva enligt Tabell  1  och
11.  Motsvarande  siffror  för  barnens  fä-
der och mödrzir är inlagda i Tabell  [11.

Som  indirekt  framgår  av  tabellen  är
det vanlig[  med  flera olika allergimani-
festationer   hos   samma   bam.    Frågor
kring  nässelutslag  har  exkluderats  vid
bearbetningen,    då    sådana    besvär    i
många  f`all  antagligen  inte  har en  aller-

gisk bakgrund.

Allergener
Vad   är   då   barnen   allergiska   mot?

Föda,    pälsdj.ur,    damm.     pollen    och
okända   allergener  är   vanligast`   vilket
redovisas  i Tabell  11.

Ärft,ighet
1     179    z`v    418    enkäter   uppges    att

någon  eller bägge  föräldrarna h€u aller-
giska  besvär.  68  av  de  allergiska  bar-
nen  kommer  från  dessa  familjer  j.äm-
fört  med  49  allergiska  barn  som  kom-
mer  från   f`amiljer  där  föräldrama  inte
har  sådana  besvär.   Risken   för  allergi
hos   ett   bam   med   allergiska   r.öräldrar
blir  kalkyleri`t  som  oddskvot  2.4  gång-
er  så  stor  (95   procent   konfidensinter-
v€`ll   1.5-3.8).  jämfört  med  om  föräld-
riirni` ej  hal`t iillergiska symtom.
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tabell 1. Andel barn med allergiska besvär i olil(a åldrar

Ålder                        Andei (o/o)

Eksem               Astma         Hösnuva Allergi totalt

1 -3                             22.2

4i                       16.0

7-9                         23.0

10-13                          17.4

7.8

9.6

3.5

8.3

3.3                  32.2

4.3                 24.5

10.6                    26_8

16.5                    28.9.

Antal

Sociala förhållanden, boende, miljö-
faktorer

1  villa bor 94  procent  av  barnen  och
60  procent  av  husen  har genomgätt  en
mer  omfattande  renovering  under  den
senaste  15-årsperioden.  Någon  skillnad
i allergiförekomst mellan bam boende i
sådana   hus   respektive   ej   renoverade
fastigheter  ses  inte  i  denna  undersök-
ning.

I 64 av totalt  117 allergikers  hem (55
procent)   förekommer  husdjur,   medan
217  av  301   icke-allergiker  har  sådana
(72   procent).   Det   röks   i   vart   fjärde
hem,  ingen  skillnad  mellan  allergiska
respektive icke-allergiska hem.

De  bam  i  BVC-gruppen  som  vista-
des hemma,  det vill  säga de  som  ej  ut-
nyttjade  daghem  (dagis  eller dagmam-
ma),  uppvisade  allergiska  besvär  i  35
procent av  fallen  (24/68)  medan  av  de
123  som  gick  på dagis/dagmamma var
det 30 som angav allergiska besvär (24
procent).

Infektionsbenägenhet
Fjoiion av  117 allergiska bam  anges

vara   infektionskänsliga   (mer   än   sex
luftvägsinfektioner    per    år).    j.ämfört
med    14   av   301    icke-allergiska   bam
(oddskvot  2.8;  95  procent  konfidensin-
tervall  1.2-6.4).

Diskussion
Den   genomförda   enkätstudien   be

kräftar  andra  liknande  studier.  Vi  fin
ner en  hög  frekvens  av  allergibesvär
bamgruppen.  Eksemfomer är domine-
rande och  i  hela barngruppen  lider vart

Tabell 11. Andel barn som uppges vara
överkänsliga för olika allergener

AIlergen        Andel (3£L~.        __
BVC-grupp    Skolgrupp

.___.__. _ _. ..(p=.1.9JL _  Ln=2_2ZL _
Mat                      9.9

0känt               5.8
Pälsdjur            4.2

Damm                3.1

Pollen                  2.2

Mögel

Tobaksrök
"Dofter"

Kvalster

Kyla

Annat
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10.1

7.5

7.5

5.3

5.7

3.5

4.0

3.5

2.6

0.9

10.1

femte  bam  av  detta.  Astmafrekvensen
ligger  på  8.9   procent  i   BVC-gruppen
och   5.7   procent   i   skolgruppen.   Rhi-
noconjunktivitbesvär ökar närmast fyr-
faldigt  från  den  yngsta  till  den  äldsta
åldersklassen.  I  den  yngsta  åldersklas-
sen,1-3 år, rapporteras totalt en relativt
hög  allergifrekvens.   Detta  kan  möjli-
gen  bero  på  at[  ospecifika  dermatiter
och  vissa bronkitepisoder av  föräldrar-

reargf:.'akti8ttolkatssomberoendepåai_
En hög frekvens av allergiska besvär

ses  också  hos  föräldrama,  särskilt  hos
mödrama.  Undersökningen visar också
på sambandet med ärftliga faktorer och
förefaller  också  bekräfta  att  allergiska
bam  är mer infektionskänsliga än icke-
allergiska.

Daghemsmiljö har i denna undersök-
ning  inte  visat  sig  vara  speciellt  aller-
giframkallande, då  fler barn som vistas
hemma  visat  sig  vara  allergiska  än  de
som   går   på   dagis/dagmamma.   Detta
kan också tolkas som att föräldrar med
allergiska  barn   möjligen   undviker  att
placera  sina  bam  på daghem  eller  hos
dagmamma,    och/eller    att    daghems-
/dagmammemiljön    i   Nylandsområdet
är förhållandevis god.  Uppgift om om-
fattande husrenoveringar har inte heller
kunnat  sättas   i  samband  med  förhöjd
allergifrekvens.

Då det gäller skolmiljön som allergi-
provocerande  kan  någTa  slutsatser  inte
dras  från  denna  undersökning,  då  man
av  naturliga  skäl  saknar  kontrollgrupp
(det vill säga bam som inte går i skola),
och    uppdelat   på   de   olika   skoloma
framträder heller ingen säker skillnad.

Förekomst av  husdjur är något lägre
i  allergihem  än  i  andra.  Rökning  före-
kommer lika mycket i allergihem som i
icke-allergihem.  De[ta  kan  tyda  på  att
saneringsråd till  allergiska familjer inte
haft         tillräcklig         genomslagskraft
och/eller att allergibesvären i allmänhet
är  lindriga.  Det  senare  bekräftas  också

av  att  endast  ett  tiotal   barn   anses   ha
mycket uttalade allergibesvär.

Svårigheter med  enkätundersökning-
ar  är  at[  frågoma  lätt  kan  missförstås.
Det  kan också vara svårigheter a[t jäm-
föra de resultat som man får från en un-
dersökning   med   resultat   man   får   av
andra.   En   nyligen   genomförd   under-
sökning  av  samtliga  6-åringar  i  kom-
munen  påvisade  en  allergifrekvens  på
cirka  10  procent  (10).  I  den  undersök-
ningen  var  det  6-åringens  egen  BVC-
läkare som gav sin uppfattning om bar-
net hade allergibesvär eller ej,  till  skill-
nad från den här redovisade, där föräld-
rarna besvarat enkäterna.
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Tabell 111. Andel barn  med olika typer av allergiska besvär (i BVC-gruppen och i
skolgruppen) samt andel föräldrar med allergiska besvär

A_n.d?lLygL_
BVC-grupp     Sl(olgrupp      Totalt
ai=1.91)    _    .(n=_2i7L.__.Ln±|8)

Astma                  8.9

Hösnuva              4.7

Eksem                19.4

Allergi                   28.3
totalt

5.7                        7.2

13.2                          9.3

19.8                         19.6

27.2                       28_0

Fäder                Mödrar
(n=418)            .(n_=_41 a|.

6.7                            3.1

12.0                            11.5

9.4                      21.5

18.4                       29.4
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Frågor och svar om läkemedel
LA`RS-OLOF HENS]Ö, distriktsläkare

Regionala  läkemedelsinformationscentraler  finns  idag  på
flera platser i  Sverige.  Som  modell står  läkemedelsinfor-
mationscentralen vid Huddinge sjukhus (DRIC), som fun-
nits  ända  sedan   1974.  Idag  finns  liknande  verksamheter
på  Akademiska  sjukhuset  i  Uppsala  (ALICE),  Region-
sj.ukhuset i  Umeå (ELINOR),  Lunds  lasarett  (ELIS),  Ka-
rolinska  sj.ukhuset  (KAROLINE)  och  Sahlgrenska  sjuk-
huset (LIV).

Läkemedelsinfomationscentralema  bemannas  av  kli-
niska  farmakologer,  farmaceuter  och  sekreterare.  De  be-
svarar frågor från läkare, farmaceuter och sjuksköterskor.
Frågoma,  i  första  hand  kliniska  läkemedelsproblem,  be-
svaras  efter  litteraturgenomgång  och  diskussion  vid  res-
pektive  läkemedelsinfomationscentral.  Frågor  och  svar
lagras  sedan  i  den  gemensamma  databasen  Drugline,  ut-
vecklad vid Huddinge läkemedelsinfomationscentral och
tillgänglig som en del av Medline.

För att ge ökad spridning åt dessa frågor/svar kommer
jag  att fortsätta  publicera några  av  dem  i  tidskriften  All-
mänMedicin.

Har  Du  synpunkter  på  vilka  ämnen jag  skall  ta  upp,
skriv   eller   ring   till   distriktsläkare   Lars-Olof   Hensjö,
Vårdcentralen, Skärgårdsvägen 7,134 00 Gustavsberg, tel
08-570385 00. fax 08-57038506.

Behandling av erytema migrans

FRÅGA:   Vilket   antibiotikum,   vilken   dos   och   behand-
Iingstid rekommenderas vid behandling av en patient med
erytema  migrans?

SVAR: Förstahandsval av antibiotikum vid behandling av
ery[ema     migrans     är     V-penicillin,     amoxicillin     eller
tetracykliner,  vanligtvis  doxycyklin.   Behandlingsrekom-
mendationema   baseras   på   empiri,   några   vetenskapliga
j.ämförande studier mellan olika altemativ, doseringar och
behandlingstider  har  inte  gjorts.  Enligt  amerikanska  re-
kommendationer bör behandlingstiden ställas  i relation till
sj.ukdomstillståndets  svårighetsgrad  och  till  behandlings-
svaret.  En  kommitt6  rekommenderar  10-30  dagar  medan
en annan rekommenderar  10-21  dagars behandling. I Sve-
rige  är  den  allmänna  rekommendationen  tio  dagars  be-
handling för erytema migrans.  Nuvarande  dosrekommen-
dation  för V-penicillin  vid  okomplicerat erytem   utan  fe-
ber  är   1g  x  3  till  vuxna  och  bam  över   12  år.  För  barn
yngre  än  12  år  12.5  mg / kg  tre  gånger dagligen.  Dubbel
dos ges till det lilla antal patienter (%) som  har feber eller
multipla erytem. I USA rekommenderas också amoxicillin
500 mg x3.

Rekommendationen för doxycyklin är i Sverige  100 mg
x 1  för okomplicerat erytem och 200 mg för patienter med
komplikation enligt ovan.

(DRIC)
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Låg-dos ASA och andra NSAID samtidigt?

FRÅGA:  En  55-årig  man  behandlas  för  emboliprofylax
med  lågdos  ASA.  Han  har  nu  artrosbesvär  med  lätt  in-
flammatoriskt   inslag.    Kan   han   behandlas   med   andra
NSAID t ex naproxen eller diklofenak, utan att den gynn-
samma effekten av lågdos-ASA går förlorad?

SVAR:  Det finns en hel del spekulationer kring detta, ba-
serade på experimentella data. Man är rädd för att generell
hämning    av    prostaglandinsyntesen    inte    bara   hämmar
tromboxanproduktionen i trombocytema ( vilket är den ef-
fekt man är ute efter med lågdos ASA) utan att även bild-
ningen   av   prostacyklin   i   kärlväggama   hämmas.   Detta
skulle  i så fall  leda till att effekten av trombocythämning-
en upphävs. Mot detta antagande står det faktum att ASA i
olika doser från  300 mg till  1500 mg förefaller lika effek-
tiva i att reducera incidensen av infarkt eller stroke.

Det har också föreslagits att indometacin specifikt skul-
le binda sig till cyklooxygenas på ett irreversibelt sätt och
dämed  blockera  enzymet  för  ASA:s  effekt.   Det  finns
dock   inga kliniska undersökningar som visar att den pro-
fylaktiska effekten av ASA upphävs om NSAID ges sam-
tidigt.

Det kan dock finnas andra viktiga skäl att undvika sam-
tidig  behandling  med  lågdos-ASA och  NSAID.  Det finns
risk  för  försämring  av  kärlsj.ukdomen  pga  cirkulatoriska
och   renala   biverkningar  av   generell   prostaglandinhäm-
ning. Givetvis  bör man också beakta den ökade  risken  för
gastrointestinala blödningar

(ELIS)

7`r.//ä.gg..  Sedan  frågan  besvarats  (okt -90)  har det  publi-
cerats  en  studie  som  visade  att  ASA  30  mg  varken  var
bättre  eller sämre  än  283  mg för att hindra död  på grund
av   kärlsjukdom   eller  strokemjärtinfarkt  utan  dödlig   ut-
gång.  I  vardera behandlingsgruppen  ingick cirka  1500 pa-
tienter.  Man  kunde  in[e  heller påvisa någon  skillnad  i  fre-
kvensen av allvarliga blödningar (i CNS eller magtamka-
nalen)  mellan  grupperna.  Däremot  orsakade  ASA  30  mg
signifikant  färre  mindre  allvarliga  blödningar  som   näs-
blödning   och   hematom   (New   Engl   J   Med   1991;   325:
1261-6).

Maskmede] för småbarn (spolmask)

FRÅGA:   Ett   19  månader  gammalt  bam  har  spolmask.
Fråges[ällaren  önskar  behandla  med  Vemox  (mebenda-
zol).  Kan man. tro[s  texten  i  FASS, behandla ett barn som
är endast  19 månader gammalt?

SVAR:  Be[räf.f`ande  Vermox   ( mebendazol)  anges  under
rubriken  Observera  i  FASS  att erfarenhetema av  behand-
ling med Vermox £`v barn under 2 år är begränsade. Denna
mening grundar sig på att det inte finns några kliniska stu-
dier gj.orda på  barn  under 2  år i  Sverige.  Aven  intematio-
nellt  saknas  tillräckligt  und.erlag  i  kontrollerade  kliniska
studier.
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Vid  sökning  i  databasen  Medline  återfanns  dock  några
utländska  studier där mebendazol  använts  till  bam  under
2  år.  I  bland  annat  en  studie  från  Papua Nya  Guinea  har
en kombination av  150 mg mebendazol och 30 mg pyran-
tel  bas givits  under 3  konsekutiva dagar till  70 barn  i  åld-
rarna ett till fem år. Syftet med denna studie var att under-
söka effekten vid fem  olika typer av maskinfektion, däri-
bland spolmask.

I   en   insändare   till   The   Pediatric   lnfectious   Disease
Joumal beskrev man att mebendazol givits till undemärda
och  till  anemiska  barn  i  Papua  Nya  Guinea  rutinmässigt
utan några rapporter om biverkningar. Majoriteten av des-
sa bam var under 2 år.

Doc   Kjell   Alestig  har  författat  ett  informationshäfte
med  titeln  "Maskdiagnostik,  masksymtomatologi,  mask-
behandling"  (Janssen Phama AB).  I denna skrift står att

"Något   lämpligt   alternativ   till   mebendazol   för   bam

under 2 år med spolmask finns dock ej och att det är svårt
att  se  något  hinder  för  användningen.  Till  spädbam  kan
man,  om man så vill, ge halva dosen".

Enligt en  representant för tillverkaren  används  meben-
dazol i praktiken även till barn under 2 år. Till barn under
2 år rekommenderas halva normaldosen.
(ELIS)

ri.//d.gg..  I FASS  1992  har följande  text  lagts  till  under
rubriken 'Observera' :

"Ett fåtal  fall  av  krampanfall  har rapporterats  hos  bam

under ett år. Vemox skall därför ges till mycket små bam
endast om  maskinfektionen  påtagligt påverkar nutritions-
status och fysisk utveckling".

Om järnsprutor och risker

FRÅGA: Då Jectofer ( jämsorbitolcitronsyrekomplex) in-
j.iceras  intramuskulärt kan en anafylaktisk reaktion  inträf-
fa.  Hur  vanligt  är detta?  Frågan  ställs  med  anledning  av
en  diskussion  på  vårdcentralen  om   en  distriktssköterska
skall ge preparatet .

SVAR:  I  FASS  anges  anafylaktisk chock under rubriken
sällsynta  biverkningar  (<1/1000)  av  Jectofer.  I  Läkeme-
delsverkets  biverkningsregister  fims  ett  fall  med  anafy-
laktisk chock (patienten dog) där sambandet med Jectofer
bedömdes som ej  uteslutet.  Vidare finns  det tre rapporter
om anafylaktisk reaktion där sambandet med Jectofer be-
dömts som möj.ligt/troligt.

I  FASS  anges  också att systemiska biverkningar ,  som
kan  bli   allvarliga  med  hjärt-  och  cirkulationspåverkan,
uppträder  om  den  järnbindande  kapaciteten  överskrids  ,
vilket ger cirkulerande fritt jäm  i plasma. Biverkningarna
av j.ärnsorbitol skiljer sig från dem av jämdextran och är i
stort sett relaterade till at[jäm frisätts från komplexet,  vil-
ket  orsakar  illamående,  kräkningar,  sjukdomskänsla  och
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metallsmak i  munnen.  Mera allvarliga reaktioner är chock
och  kollaps.

Tre fallrapporter,  två  med  dödlig  utgång och  en  allvar-
lig  reaktion  efter  intramuskulära  injektioner av jämsorbi-
tolkomplex  (Jectofer)  finns  beskrivna  i   litteraturen.  Det
första  fallet  var en  35-årig  man  som  10  minuter efter en
första  injektion  av jämsorbitol  fick bröstsmärtor,  kraftiga
svettningar och tung andning. Några minuter senare avled
mannen.

Det  andra  fallet  var  en  39-årig  kvinna  som  påbörjade
järnterapi  två  veckor efter en  akut  pankreatit.  Strax  efter
den första inj.ektionen förlorade hon medvetandet och fick
oregelbunden  puls   som  tidvis   också  försvann.  Då  hon
återfick medvetandet hade hon hypotoni och EKG-mönst-
ret var förändrat.  Dagen efter gavs hon en andra injektion
varefter  hennes  tillstånd  åter  förvärrades.  Hon  kräktes,
fick tachykardi  och sjönk  i  blodtryck.  Inom ett par dagar
tillfrisknade  hon  helt  förutom  ett  kvarstående högergren-
block.  Då  man  inte  misstänkte j.ärninjektionema  som  or-
sak till symtomen fick patienten ytterligare en dos järn två
veckor  senare.  Vid  detta  tillfälle  blev  patienten  illamåen-
de. Följande dag  gavs en fjärde injektion som  10 minuter
senare  resulterade  i  en  kollaps.  Patienten  fick en   ventri-
keltachykardi och hjärtstillestånd.

Det tredje fallet rörde sig om en 26-årig kvinna som or-
dinerats 2 ml järnsorbitol en gång i veckan. En halvtimma
efter den  sj.ätte  injektionen  kände  sig  patienten  illamåen-
de, fick bröstsmärtor, blev   trött och fick låg puls. Symto-
men försvann gradvis efter ett tags vila. Två veckor sena-
re  gavs  ytterligare  en  dos  nu  uppdelad  i  två  injektioner
med  15  minuters  mellanrum.  Femton minuter efter andra
injektionen  klagade  patienten  över  svår  bröstsmärta  och
kraftiga  svettningar.  Hon  förlorade medvetandet och  fick
kramper. Pulsen var mycket långsam och krampema åter-
kom  6-7  gånger.  EKG  visade  komplett   AV block  vilket
kvarstod  även  s  dagar  senare.  Vid  kontroll  efter  ett  år
hade patienten ett AV-block 11.

Författama  kommenterar att trots  att allvarliga reaktio-
ner efter  injektion  av jämsorbitolkomplex  är sällsynta  så
visar  de  [re  beskrivna  fallen  att  det  är  potentiellt  farligt
med jäminjektioner.  I  de[  första  fallet  tydde  vävnadsun-
dersökning på anafylaxi. De andra två fallen tolkades som
en direkt toxisk effekt på hjärtat av fritt jäm. Samtliga tre
beskrivna patienter hade  före jämterapin  malabsorptions-
syndrom.  Författama  pekar  även  på  möjligheten  av  en
ökad känslighet för toxiska effekter av fritt jäm hos denna
grupp av patienter.

I den danska läkartidningen  beskrivs ytterligare  ett  fall
där en 55  årig kvinna  inkommit  akut på sjukhus efter en
intramuskulär injektion av Jectofer. Kvinnan fick efter ni-
onde  injektionen av  100 mg j.ärnsorbitol andningsrelatera-
de  smärtor  i  thorax.   Hon  fick  även  EKG-förändringar.
Efter  fem  veckor kvarstod  symtomen  men  var  i  avkling-
ande, först efter tio veckor hade symtomen helt försvunnit
(ELIS)

ALLMÄNMEDICIN  . ÅRGÅNG  14  .1993



i)iabetesåret iggi       `JG.¢7t;'7
A"A HÖG"ND, projektledare för Diabetesåret 1991

Diiibei{e.s¢ii.e'[   1991   v(i.r  .(I?n f öi..s[(i  (Iecei_i[i.(ilj`sei.ciile  k(iiiii)(injein

:s`f,,|,\,.å:.edk:e;,"ooc,;,,ee,,:.;J!:,,::I,:å:,;,n('i:,,`;J(',,,.ef':,.å,|i_::"e,,,c::`;,'pe,::sn:,e,:,.
iiied tliabe{es_ li_i: den  s[öi-.si(i  kiindgriii>i]en  på apo[ek och och
.s\.ai.(ii. föi.  I O _°mo {i\.  Apoiek.sl)olage[s  [o[(il(i  omsä[iiiing.  Måle>[

föi. Diabe[e.såii-ei \'_£ii-del.s  aii  i .samai.l}eie  nied sjuk\'åi.den f öi.-
I)ä[[i.a  .sei.\'.icen  [ill  ocli  kun.skai)eii  om  sjiikdomen hos  den  soni
li(ii. diabe[e`s, dels ai[ föi.bä[[i.a  kiimkapen om diabe[e`s och
tle.s.s föi.el)yggande  ho`s  cillniänhe[en.

Har vi uppnått målet för personer med diabetes?
Vi  ville  att  personer med  diabetes  skulle  lära  sig  mer om

sin sjukdom och om behandlingen.
Vi  visste  redan  från  början  att  kunskaperna  var  relativt

goda  hos  denna  grupp,  men  under  Diabetesåret  har  de  lärt
sig mer och fått impulser att ändra sitt beteende.

Ett   exempel    är   övergången    från   urinsockertester   till
blodsockertester.  De senare ger en  bättre kontroll  över sjuk-
domen.

Försäljningsvärdet av  blodsockertester har under året ökat
med totalt 21%.  Antalet expedierade recipen  med blodsock-
ertester har ökat med  16%.  För personer 65-74 år ökade för-
säljningsvärdet ännu  mer - hela  37procent  och  antalet  reci-
pen med 26 procent.

6 403 personer med diabetes besvarade inför diabeteskam-
panjen  en  enkät om  apotekens  och  sj.ukvårdens  service  och
om sitt liv med diabetes. Enkäten bestod av e[t antal problem
som  skulle rangordnas.  Undersökningarna gjordes  lokalt ute
i landet i de fles[a fall  i samarbete med sjukvården.Utifrån de
erhållna enkätresultaten satte flera orter upp egna mål  som  t
ex  att  under  Diabetesåret  minska  de  största problemen  med
ett visst antal  procent.  På en ort hade man  satt  upp som  mål
att  försöka minska  19  problem  som  fanns  i  undersökningen
under  1990  med  15  procent.  En  fömyad  undersökning  gjor-
des under  1992.

En j.ämförelse mellan  de  två studiema visade  att de  flesta
problemen (11  av  19)  hade minskat i  s[orlek  15C/Z/o eller mer.  I
Stockholm  med  omnejd  tiordes  en  undersökning  före  och
el.ter Diabetesåret  -"Vad  kunde  och  tyckte  Stockholms  dia-
betiker.

Totalt  besvarades   båda  enkätema  av  426   personer.   Av
dessa  had.?  47  procent  typ   1  diabetes  och  43  procent  typ  2
diabetes. Ovriga hade annan form av diabetes.

r  undersökningen  ingick frågor om  mat.  Beträffande  kun-
skapema om  ma[  lämplig  för  personer med  diabetes  visade
undersökningen att de som har typ  1  diabetes redan före Dia-
betesåret hade bä[tre kunskaper än de som har typ 2 diabetes.
Undersökningen   visade  också  att  kunskapen   hos   personer
med typ  1  diabetes hade ökat under året.

En fråga i Stockholmsundersökningen  var:"Vill  du ha mer
infomation  än  du  nu  brukar få från apotek  om  testmaterial.
sprutor,   insulinpennor   och   diabetesläkemedel?"   Andelen,
som  angav  att  de  ville  ha mer  infomation  från  apoteket  än
de   brukar  få,  ökade  betydligt  under  Diabetesåret.   Särskilt
markant  var  ökningen  bland  personer  med  typ   1   diabetes.

åås;såeångöprve'bs;`aTeTåsåi::ra',igåeegvri#eähnadååsroTnfhozLtayt?o:

iröqåreaE:ååkeef!teorä:. testmaterial  och  diabetesläkemedel  och  i
Diabetesåret tycks  ha inneburit att de som  h:ir diabetes  r`åt[

bpe?äå3:ef:nfäiru.::äei:t'::To::i3:hsoovma;ininns,oa#;iigi,aup,:::ä:
ning  och  stöd,  så  att  den  som  har  diabetes  blir  mer  kunnig
om sin sjukdom och om de rekommendationer som  rinns  för
bättre  livskvalitet.

De  som  besvzirade  enkäten  i  Stockholm  tillt`rågades  också
om  de  själva  brukar  testa  sitt  blodsocker.  En  övervägande
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majoritet  angav  såväl  före  som  efter att  de  brukar göra det.
Det  var dock en  större  andel  av  de med  typ  1  diabetes jäm-
fört   med   de   med   typ   2   diabetes   som   brukar   testa   sitt
blodsocker,  95  procent  mot  78  före  och  96procent  mot  86
efter.   Andelen   personer  med   typ   2  som   själva  testar  sitt
blodsocker har ökat under Diabetsåret.

Har vi uppnått målet för allmänheten?
Vi  ville att Diabetesåret  på apoteken  skulle  uppmärksam-

mans av svensk allmänhet och att allmänheten skulle få stör-
re kunskap om diabetes.

Ett  testföretag  fick  i  uppdrag  av  Apoteksbolaget  att  ge-
nomföra  en  undersökning  om  allmänhetens  kunskaper  om
och  inställning till diabetes  både före och efter Diabetesåret.
En  märkbar  effekt  kan  ses.  Diabetesåret  har  uppmärksam-
mats av 26 procent av Sveriges befolkning genom radioTV,
tidningar, besök på apotek och i sjukvård. 29 procent har sett
TVs  infomation  om diabetes.  Massmedias genomslagskraft
-framförallt radio/TV -är uppenbar.  10 procent svarade ja

på frågan  "Har du  under  1991  fått någon  broschyr eller lik-
nande  om  diabetes  från  apoteket?"  På  några  orter  testades
allmänhetens   kunskaper  om   diabetes   både   före  och  efter
Diabetesåret. Resultaten visade en förbättring på cirka 6 pro-
cent.

När det gäller allmänhetens kunskaper om diabetes  så har
de  ökat  enligt  de  lokala  undersökningarna.  Man  har  blivit
mer  medveten  om  sjukdomen  och  vilka  problem  den  kan
föra med sig, men  fortfarande florerar en del  fördomar,  t ex
om behovet av strikt mathållning.

Har samarbetet med sjukvården ökat?
Vi ville att apoteken skulle bygga upp en ännu bättre kon-

takt med sjukvården.
En  märkbar  effekt  kan  ses.  I  stort  sett  har  alla  apoteks-

griipper och deras lokala sjukvård i intervjuer berättat om det
goda samarbete som byggts upp under Diabetesåret bl a med
hjälp av gerpensamma aktiviteter såsom PDS-studier, utställ-
ningar och  Oppet  hus  aktiviteter.  Och  man  planerar att sam-
arbeta även i  fortsättningen.

I  rapportema  finns  beskrivet  hela  panoramat  från  mycket
litet   samarbete   i   arbetsgrupper  till   gemensamt   utarbetade
vårdprogram.  På  några s[ällen  uttryckte  läkama skepsis  mot
at[ satsa på en så  välinfomerad grupp  och  på några  få orter
förelåg inget intresse från sjukvården.

Många  apotek  arbetade  via  gängse  upparbetade  kanaler
som   läkemedelskommitteer,   läkemedelsgrupper,   hemtjäns-
ten,  medicinkliniker,  vårdcentraler  m  m.  För  speciella  pro-
j.ekt, exempelvis  utarbetande av  PDS-frågor och  tolkning av
resultaten,  planering  av  infomationsak(iviteter  och  utarbe-
tande  av  vårdprogram,  bildade apoteken  och sjukvården  ge-
mensamma  arbetsgrupper.  Ibland  stod  apoteken  helt  för ar-
rangemangen - man engagerade dietister, fotvårdsterapeuter,
sköterskor, tandhygienis[er och läkare allt efter behov.

r de  gemensamma  arrangemangen  hiir  ingått  `Öppet  hus`
för  allmänheten.   infomizitionsdagar.   föreläsningsserier  och
diabetesveckor  som  alla  hzir  belyst  områden  relevanta  för
diabetiker   som    kost`    motion,       tandhygien,    hjälpmedel,
blodsockertestning och  läkemedel. På några ställen arbetades
fram  eller  påbörj.£ides   iirbete   med   vårdprogram   för  diabe-
tespatienter.

På  ett  stort  antal  apotek  har  diabetessköterskor.  dietister,
fotvårdsspecialister`   tandläk:ue   eller   [andhygienister   givit
råd  åt  apotekets   kunder  på  apoteket  inom  sina  respektive
områden.  Ibland  har allmänheten  haft  möjlighet att testa sitt
blodsocker på eller via apoteket.
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Många recept hämtas aldrig ut på apotek
J LARS G NILSSON . HANS JOHANSSON . MATS WENNBERG

Man  kan  lätt  tro  att  apotekens  receptförsäljning  av  läke-
medel kan likställas  med  läkarnas förskrivning till patien-
ter  i  öppen  vård.  Det  förutsätter  att  alla  utskrivna  recept
leder till en försäljning på apotek. För att undersöka om så
är fallet har vi jämfört vad läkama har förskrivit med vad
patientema hämtat  ut  på  apotek  under  1991.  Vi  har kom-
binerat  data  från  två  av  de  tillgängliga  statistikbasema:
Diagnos-receptundersökningen   (DRU)  och   receptunder-
sökningen  (RU).Den  förra  är  baserad på ett  urval  läkare.
Varje  vecka  registrerar  ett  40-tal   läkare  sina  föreskriv-
ningar med  uppgift om diagnos/indikation. Den senare är
baserad  på ett urval  omfattande  vert 25:e  av  samtliga  re-
cept expedierade på landets apotek.

Vi har undersökt de 20 värdemässigt största diagnoser-
na i öppen vård, vilka svarar för ca 54 % av värdet på den
totala  förskrivningen.  Mängd  förskrivna  och  uthämtade
läkemedel har vi  valt att uttrycka  i kronor i  apotekens  ut-
försäljningspris (AUP).

Sammantaget för alla 20 diagnoser är värdet av icke-ut-
hämtade läkemedel  14 %  av värdet för förskrivna. Resul-
taten är samlade i tabellen. För åtta diagnoser är värdet för
icke-uthämtade 20 % eller mer av förskrivha.

Den  metodik  vi   har  använt  oss  av   har  vissa  brister.
Några diagnoser har  negativa  värden  i  tabellen,  dvs  man
tycks ha hämtat ut mer läkemedel än som förskrivits. Små
negativa värden kan hänföras till det statistiska felet, stör-
re negativa värden torde ha sin förklaring i underrapporte-
ring.  "Bronkit"  och  "ÖLI"  är  tillstånd  som  ofta  uppträder
under  jourtjänst   då   en   underrapportering   lätt   kan   ske
eftersom läkaren of`ta tjänstgör utanför sitt ordinarie tjäns-
teställe.  Ett annat skäl  kan vara  att de aktuella patienterna
behandlas av  läkare som  inte har dagliga patientkontakter
och  därför inte  ingår  i  urvalet i  DR.  Samma  resonemang
kan föras  kring  diagnosema  "Sömnstömingar"  och  "Psy-
koneuros",  men  man  kan  heller  inte  utesluta  att  läkarna
underrapporterar  sin  förskrivning  av  de  bensodiazepiner
som är aktuella för de här diagnosema.

Man  kan  ana  ett samband  mellan  behandling  av  akuta
tillstånd med påtagliga symtom för patienten och  hög an-
del uthämtade läkemedel. Likaså mellan kroniska tillstånd
utan påtagliga symtom eller med symtomfria perioder och
låg andel uthämtade läkemedel.

Det är sannolikt en rad orsaker till utskrivna   läkemedel
inte  hämtas  ut.  För  patienter  med  kroniska  sjukdomar  är
det troligt att em  frikostig iterering sker så att patienten får
mer  läkemedel  utskrivna  än  vad  hon  behöver  för att  be-
handla  sina  sjukdomar.  Patienterna  kan  emellertid  även
underbehandla  i  t`örhållande  i  läkamas  instruktioner -  helt
avstå från  a[t anviiiida ett  läkemedel, använda  lägre doser
än  de  föreskrivnzi`  bruka  läkemedlet  interminent  i  s[ället
för  kontinuerligt.   Flera  iakttagelser  antyder  att  underan-
vändning  av  läkciiiedel  kan  vara  vanligt,  främst  vid  kro-
niska  tills[ånd.  Våra  resultat  ger  en  uppfattning  om  hur
stor  del  andcl  t.örskrivna  läkemedel  som  ej  kommer  till
användning  f`ör £itt de  överhuvud  taget inte  hämtas  ut  från
apotek.  Till  de[ta  kommer den  underanvändning som  or-
sakas av brist på compli€`nce, dvs att patienten  inte använ-
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der den uthämtade medicinen i överensstämmelse med lä-
karens instruktioner.

Våra  resultat  stöder  uppfattningen  att  underbehandling
är ett  problem  som  bör ägnas  betydande  uppmärksamhet
med  hänsyn till  dess omfattning och att underanvändning
av läkemedel troligen leder till höga kostnader i andra de-
lar av vården.

¥är2doets:ögrgsttaajvnfd:ksa{jråvnne:noa:hA#Tt,hämtade,äkemede,för

Diagnos              Försl{rivet          Ej uthämtat       Procent av
mkr                      mkr                      förskrivet

Hypertoni              953
(401 )

Astma                   666
(493)
Diabetes              489
(250A)

Angina                   355
Pectoris (413)

Glaukom              200
(365)

Hjärtsvikt               180

(428)

Allergiskrinit         171

(477)
Kl imakterie-          163
symtom(627)
"Värk"                       134

Psykoneuros       120
(300+799C)

Esofagit                  117

(53089)
"Magsår"                114

(531 -533)

Hyperlipidemi       110

(272)
"Allergi"                     109

F]eumatoid            106
artrit (714A)

Depression            96
(311 )

Bronkit                      96
(466+490)
ÖLI(460A+462A  91
+465)

Sömnstörningar   91

(780F)

Parkinsonism        88

13L32LAL_  ~

177                                19

136                              20

184                              38

6418

8141

4425

7142

7848

2418

-292)                     -242)

-2-2

-3-3

2725

2826

2927

1515

-7-7

-10                          -11

-7T8

1315

1)   AUP = apotekens utförsäljningspris.
2)   Negativ siffra betyder att värdet av uthämtade läkemedel är

större än av förskrivna.
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Hey i Höör -nestor och regissör
ANNA KÄLLKVIST

Ärets gemensamma vårmöte för
Svensk Förening för Allmänmedi-
cin (SFAM) och Svenska
Disti.iktsläkareföreningen(DLF)
gick av stapeln i Höör i början av
maj , just när bokskogen slog ut i
skii.aste grönt. Mötesgeneral var
Mogens Hey . Vem är denne
man? Och hur ai.rangerar man
en kongress? Några cw svaren
ges här.

Mogens Hey är en av svensk primär-
vårds   lyckade   "importer",   såväl   från
annat  land  som  från  annan  specialitet.
Hans vama och vänliga sätt att hantera
både   språk   och   människor   avslöjar
uppväxten i vår[ södra grannland.  1958
var han  klar med  sin danska läkarexa-
men och  ställde genast  färden till  Sve-
rige. Varför?

-  Här fanns mycket bättre möjlighe-
ter att få arbeta självständigt som  läka-
re, säger Mogens.

Repliken   fångar  mannen   i   ett   nöt-
skal.  Samtidigt som han  har en ovanlig
fömåga   att   entusiasmera   och   stötta
andra,  har han också ett stort behov  av
att ostört få förverkliga sina egna id6er.

Till Sverige för oberoende
1  slutet  på  femtiotalet  var  det  svårt

för  en  nybakad  läkare  att  få  arbete   i
Danmark.    I    Sverige    bjöds    diiremot
goda  möjligheter  och  goda  inkomster.
För  dagens  AT-läkare  kan  det  tyckas
sagolikt  att  Mogens  i.edan  efter  några
månader  hade  betalt  tillbaka  hela  sin
studieskuld,  men  just  så  var  det.  Han
började  sin  tjänstgöring  på  röntgenav-
delningen    i    Falköping   och    fortsatte
sedan  via Finspång,  Kalmar och  Karls-
hamn till Ludvika. Där stannade han på
invärtesmedicinsk  klinik  i  fyra  år  och
kvitterade  ut  sin  specialistkompetens  i
ämnet.  I  Ludvika  fann   han  också  sin
finlandssvenska    hustru,    sjukgymnast
till  professionen.  Familj.en  utökades  ef-
terhand med fyra bam.

Provinsialläkare på 60-talet
För  att   inte   förlora   kon[akten   med

gamle  farf.ar  i  Danmark,  s[yrde  famil-
jen  för en  tid  färden  söderut  till  Kristi-
anstad.  Men  ett  sommarvikariat  i  fjäll-
världen  ändrade  allt.   Sju  veckor  som
provinsialläkare i  Säma i  norra Dalarna
och  både  livet och  yrket  tog  ny  inrikt-
ning.  Varför?  Av  samma skäl  som  han
en gång hamna(  i  Sverige -chzmsen  till
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självständighet.   Forskning  och   under-
ordning  på klinik  var  inte  den  friborne
Mogens' melodi.

Dämed    hade    svensk    primärvård
säkrat  en  av  sina  mest  aktiva  id6spru-
tor.   Dr  Hey   intemisten   blev   Mogens
provinsialläkam   i   Vingåker   i   Söm-
land,  där  han  stannade  i  nio  goda  år.
Bidragande  till  oiisvalet  var,  att  famil-
jen fick flytta in  i en stor, nybyggd pro-
vinsialläkarvi]la med  låg  hyra.  [  början
arbetade    Mogens    ensam    i    distriktet
med     10.000    invånare,    ständig   jour.
mödra-,   barn-  och  skolhälsovård   plus
alkoholis[anstalt.  Även  en  f`öretiigshäl-
sovård  byggdes  upp  från  grunden.  Till
hjälp  hade han en  mottagningspersonal
bestående av  tre damer utan sjukvårds-
utbildning.

Så  småningom  inrättades  ytterligare
en  läkartjänst  och  en  kollega  anlände.
Efterhand   kom   även   en   underläkare
och  mer  utbildad  personal.   I  och  med
den     lättade     arbetsbördan     r.rigj.ordes
krafter    för    ordförandeskap    i    både
Sömlands     DLF-krets     och     Västra
Sönnlands  läkarförening, det senare ett
förtroende   som   ansågs   uniki   [.ör   en
icke-sjukhusläkare.  1972 hade tjänsteti-
teln  ändrats  till  distriktsläkare  och  Mo-

gens   avancerade   snabbt   till   distrikts-
överläkiue    för   mellansömilz`nd.    men
avgick då han upplevde  utrymmet över
avgörande  beslu[  all[för  sniivi.  För den
kreativa  hand]ingsmänniskan  blev  det  i
längden  ohållbart  att   inte  kunna  driva
rimliga och berättigade krav ti[l  uppf`yl-
lelse.

Övergång till vårdcentral
När  så  Gustav   Haglund,  en   annan

nestor, en gråmulen novemberdag  1974
ringde och bad Mogens komma ner och
inspektera    några    nybyggda    skånska
vårdcentraler, en då relativt ny företeel-
se,  tändes  inspirationens  gnista på nytt.
Ett  par  månader senare  [og  sjukvårds-
styelsen  kontakt  och  bad  honom  kom-
ma.  Raskt  inhandlades  ett  hus  i  Höör
och   sommaren    1975   gick   flyttlasset
åter  söderut.   Båda  makarna  hade  fått
tjänst   och   i   Höör   skulle   man   sedan
komma   att   stanna   för   gott.   Mogens
blev   distriktsläkare   i   Höör   och   dist-
riktsöverläkare för mellanskåne. Ett val
han aldrig fått anledning att ångra.

Eslövsmodellens skapare
Sin  kärlek  till  yrket  till  (rots  tving-

ades  Mogens  så småningom skära ned
på  sin  kliniska  verksamhet.  Han  hade
fått svårt med  synen  på gTund  av  kata-
rakt.    Energin    var    dock    fullständigt
obruten  och  koncentrerades  i  stället  på
ett  projekt  som  innebar  inventering  av
förutsättningama  för primärvård  i  bred
samverkan  med  kommun.  Detta arbete
bar   frukt   i   fom   av   en   ny   typ   av
vårdcentral  med sjukhem, den  så kalla-
de    "Eslövsmodellen".     Mogens    blev
chef för denna nya vårdcentral.

Utbildningspionjär
Även   inom   undervisningen   gjordes

pionjärarbeten.  Tillsammans  med  fem
distriktsläkarkollegor tog  Mogens  1976
fram ett progTam  för primäi.vårdsiinder-
visning  för  grundutbildningens  temin
6, det första i  landet. Sedan  L981  är han
studierektor   för   primärvårdspraktiken
vid     lnstitutionen     för     klinisk     sam-
hällsmedicin i  Dalby.

1987   hade   den   kirurgiska   tekniken
hunnit  i  kapp den  progredierande sjuk-
domen.   Båda  ögonen   kunde  opereras
till   fullt   visus.   Därmed   var   Mogens
snart åter i farten som distriktsläkare på
3/4-tid.  Chefläkeriet  fick  stryka  på  fo-
ten  till  enbart  l/4-[jänst.  Nu  fanns  ock-
så   kraft   över   för   stor   aktivitet   som
kursgivare,  framför allt  har en  lång  rad
NLV-kurser i allmänmedicin  r`ått (illgo-
dogöra  sig  hans  erfarenheter.  Tillsam-
mans med Margaretz` Troein och Henry
Egidius har han  också arrangerat hand-
ledarkurser.    Mer   erfarm`    haiidledare
har sedan  under  Heysk  ledning  fått  vi-
dareutveckla   sig   i   den    högi:e   skolcm
med    "handledning    på    liandledning".
Sedan  några år tillbiika är h:in  spindeln
i   ett  sydsvenskt   studierektors-nätverk.
som   möts   regelbiindet   f.ör   ömsesidig
infomation och  förkovran.
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Kraf`t från f`amil.j och  musik
Fri(iden  iigmis  f`amiljen.  som  nunieri`

även  utökats  med  fyra  bambiirn  och ctt
brinnande   iniresse   för  klassisk   musik.
Skivsi`mlingen  är  iiiiponerimde  ocli  z`v-
undsviird.   Mogens   går  aldrig   [.örbi   en
skiw\f`t`är   ocli   sällan   därif`rån    utiin   e[[
nyförvärv.    Dröm£iffziren    med    enbart
klassiska CD-skivor finns  i  Vancouver,
Canada,  där han  hit[ade  den  i  samband
med WONCA-kongressen  i  maj  1992.

Internationella auskultationer
Vid   sidan   av   familj   och   musik   är

denne       arbetsglade       distriktsläkares
största  förtj.usning  i  livet  de  resor,  där
han möter kollegor på deras arbetsplat-
ser.   En   sådan   resa   gick   till   England
1986,    även    då    i     anslutning    till    en
WONCA-kongress.  Mogens  införskaf-
fade   tips   på   intressanta   kollegor  och
besökte dem sedan  i Oxford, York, Bii.-
mingham  och  på skotska  landsbygden.
Overallt  satt  han  med  på  deras  konsul-
tationer.   Här  fick  han   också   lära  sig
tekniken  med  videoinspelad  utbildning
för allmänläkare.  Besöken  utföll  ömse-
sidigt  till  s[örsta  belåtenhet.  Resultatet
var  givet  -  mm  blev  vänner  för  livet
och  har sedan  utväxlat  förnyade  visiter
hos  varandra.  Tillvägagångssättet  upp-
repades  i  samband  med WONCA-kon-
gressen  i  Vancouver.  Mogens  skaffade
fram  namn  och  adress  på  lokala  kolle-
gor,  som  sedan  besöktes,  studerades  i
sitt  arbe[e  och  intervjuades  om  sina er-
f`arenheter    av     allmänläkarutbildning.
Utfallet blev lika positivt denna gång.

Vad det livslånga lärandet lärt
-  V:id  har  du  lärt dig  av  dessa  utri-

kes visiter, Mogens?
-  Friimst  kanske  iitt  man  kan  arbeta

på  så mångi`  olika  sätt.  Men  grunden  i
vår  speci:ilitet  är  densamma.  Läkiirens
sä[L  at[  anviinda  sig  själv  i  mö[et  med

patien[en.     Kroppsspråkets     betydelse.
Prof.essiomlismen.  Intcgreringen av dct
medicinska  och  det  humani.stiska.   Att
arbe[a  med  enkla  medel,  at[  se möjlig-
he[er.   Insikten   om   vår[   zirbetes   stora

grad av ege[ skapande.
-  Sammanfattningsvis?
-  Det viktiga och  roliga i  att få över-

ge sit[ navelperspektiv.
-  Vad skii]le dii  vilja siiga till  en ung

och grön kollega idag?
-  Distriktsläkare är det  allra roligas-

te  jobbet!    V:`rj.e   dag   bjiider   på   nyii,
överraskande  utmaningar.  Varje  ny  pii-
tient   är   som   i`tL   .`lå   upp   en   ny,   oliis[
bok.

-  Hi\r dii  kiinske  också  något  råd  att
dela med dig iiv?

-  Jii`  iit[  mi[ini`s  iitt  de  r`le.i[a  männi-

skor är  i  griin(lcn  f.riskii  Din  iippgif.t  är
iitt  unders(ö(ljiL  och  se  till  iiL(  behåll:` det
f`riska så  lång(  (le(  gåi..  Liir dig  de  f.riska
sigmile"i  Låt  bli  iitt  .`jiikf.örkli\ri\  och
etiket[eri\.   Diiign()scr  är  iirbetsredsk£ip.
i(ige(  annat.  Dii  ska  sökii  oc`li  stö[(z\  (let
l`riskii. som  rinns  hos  alki.
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Hur man ordnar en kongress
Så  kommer  vi  till   Höör-mötei  i  böi.~

jan  z`v  m`j  i  år.  SFAMs  och  DLFs  gc-
mensiiiTimii våmiöte.

-   Vi`(l  f`ick  clig  i`t(  s[iill:\  iipp  som  iii.-

rzingör  l.ör en  .så  stor och  arbeiski.ävm-
(le  koiigrcss?

-  J£`g  visste i`tt jag  kiinde.  Ocli  tyck-

te  det  viir  dz`gs.  Någon  gång  skulle  viil
iiven ji,g  ...

Mogens hade som  v€`nligt ei-farenhet.
1979  hade  lian  varit  med  om  att  z`rran-

gera   SFAMs   minnesvärda   möte   vid
Ystad  havsbad.1985  var  han  med  och
sjösatte  den  s[ora  Nordiska  allmänme-
dicinska  kongressen  i  Lund.  Han  hade
varit med. han  kunde.  Så niir någon  vid
SFAMs   höstmöte   i   Kiruna   1991   kom
med  försk`get  att  man  en  gång  borde
samlas  på  distriktsläkarens  ursprungli-
ga  hemmaplan,   på  rena   landsbygden,

:iåg,T,agpeavde,*en?iEenkt.fö'igvuniei:e,;,aö|å;
red.m  november samma år, då Mogens
personligen   och   utan   större   assistans
genomförde hela SLMKs (Svenska Lä-
kare   Mot   Kämvapen)   årsmöte  just   i
Höör.

Tre viktiga punkter
Hur  ordnar   man   då   ett   möte   som

SFAM/DLFs   stora   vårsamling?   Man
gör  som  Mogens.   Kortfattat  beskriver
han  de  tre  viktigaste  punktema:  ordna
lokal,   .samla  villiga   kollegor  oc`h   liigg
upp  en   bärkraf.tig  ekonomi  -  i\l]tsam-
mans  imgeftir  ett  och  ett  halvt  år  före
själva mötei.

Den    första   punkten   avhandlz`des    i
direkt  anslutning  till  hemkomsten  f`rån
Kiruna.    Utbudet    av    tillräckligt    s[ora
samlingslokaler  inventer{idcs.   lngei  {iv
cle  närbeläg"i  slotten  kunde  [ii  mer  iiii
150  personer.  Till  slut  återstod  endasi
Bz`ckagårdeii.    Unga   Ö"irs    kin.sgård
miti  i  skånska bokskogen.  Han  planeri`-
(le  f.öt.  lövsprickning  lagom  [ill  mö(e(  -
och  f`ick  som  vanlig(  sin  beställning cr.-
fektiieriicl.

Den  i`ndra  punkten  inleddes  mcd  a[t
knyt£i  upp  en  god  vän  och  kollegii  som
ol.Örtröitelig arbetspartner -Kjeld West
i   Hörby  blev   id6givare,   bollplank  ocli
allmän   stöttare   under   hela   processen
fram    [ill    mötesinvigningen.    Tillsi`m-
mz`ns   hade  de  ett  oräkneligi  an[al   ar-
betsmöten   under   kvällar   och   helger.
Nästa  steg  var att  trumma  iliop  en  ini.e
krets    i\v   medhjälpiire   och    pei.sonlig€i
stödpersoner.   Det   blev   [.em   kvinnligi`
kollegor som  Mogens  inte  nog  kan  pri-
sa   l`ör   I.örmågan   :\u   upprät(hålli`   god
stämning,  viira  allmiint  människoviinli-

gz\  oL`h  speciellt  r.ör  l`örmåg:in  im  c;c  till
at[  mötesgeneriilen  mådde  bri` iincter i.e-
si`ns   lopp.   Gruppens   simitliga   mötcn
r`örlade,`  [ill   Bi`ckiigården.  f`ör  i\t(  .`iii`it-
liga .`kiillc  vara  viil  bekiintii  med  lokzili-
[eterna när clet väl  begi`v sig.

Beti.äf.fande   den   tredje   piinkten   vill
Mogens   understryka  betydelseii  iiv  :itt
knyta   till    sig   erf.zim£`   sponsoi.cr   me(1

god   id6rikedom   men   utiin   kri`v   på  in-

bk`n(liiing.     BliiTid    (lessi`     ingick    iiven
represeii(iinter  f`ör  kommuii   och   l:incls-
(iiig.    Några    koiitrakt    behövcle    :ildrig
skrivz\s.   liiir   riickte   gentleniens   i\gi.ee-
ment  -  [rots  svåriglietei"\  i`t(  biidgete-
i.a.   Mm  planerz`de   I`ör  eii  del[agziraiiiiil

på  350   1iikiire  och  50  led.qz`gai.e.   Dessi`
sif.f.roi.   visi\de   sig   i   sliiLiinden   niycket
exz`kti`,  men  så sent  soiii  en  mz°`"`cl  r`öre
mötet  hade man  l.ortft`rande  knappt  150
ilnmäldi\.

Året  r`öre  möte(  iigntides  sed:in  åi  ii((
iii.beti\  friim  et[  f`ullödigt  program.  vid-
tala   goda   l`öredragsliållare   och   ledare
av    workshops    och    semimirier.    Pre-
sumptiva  mötesdeltiigare  erhöll  iitskick
ett  respektive  ett   hiLlvt   år   f.öre.   Kviill-
saktivitetemas  lokaler och  underhålkire
bokades  in  i  lika  god  tid.  liksom  ledsa-

garaktiviteterna.
På ett  mycket tidigt stadium  bestäm-

des    mötets    tema    och    logo.    Temat
"Brytningstid"   r`ick  man  av  den  loki`la

utbildningsledaren.     Logon     med     en
skånsk  landsväg  och  tillhörande  prosa-
dikt    bistod    den    skånske    konstnären
Bosse Olsson med.10.000 exempl€u av
bilden trycktes  upp i  A4-fomat och  an-
vändes   i   utskick  och   som   omsk`g  på
möteshandlingar    och    kongressmapp.
Bilden  blev  också till  et[  hiindr€`tul  iirT`i-
scher`  mängder av  vykort och  sniåkoii.
h.gen     men     minsta     anknytning     till
svensk   allmänmedicin   kunde   till   slut
undgå att stöta på den  fim skånebilden.
Alla visste vad den stod  för.

Hopplösa läkare
-   Vad h€u nu  arbetet  med dem` `torz`

aiTangemang lär[ dig,  M(tgens?
-  Den     ekonomiska     tre-delningen.

Man    [iLr   sj.älv    in    kongressi`\'gil`(c"i
Kongressbyrån   adderar  en   li[e   `iiniiiiii
iill  hotellkost"\dcrm\  f`ör siLt  egct  i\rbe-
te   och   för  iit(   fi"iiisierz`  (leltiigiirti.:Lii``-

portei..  Sponsorcr  l.år iinsviir€i  f.ör  kriiig-
arriingem:ingen.   Ocli   liiki\iim  iii.   liopp-
löszi!   De   glömmer   a((   i`iimiilii   .\ig.   gcr
se(i[  besked  om  delti`gaii(le`  änchir  .`ig`
skickiir    avgif`ten     [il[     l.el     i`dress     oc`h
iblzind  u(iin  :wsändz\i.e.

Miin  kan  här  inte  undgå  inse  {itt  seni\
inbetalningar    förorszikiir    i(leell(    i`i.be-
tande  kollegor ett  s(or[  och  f`ullstiindigt
onödigt   extraarbete.    En    måmid    röre
mötet  visste  man  över  liiiviid  Li\gel  in(e
om  ekonomin  skulle  "gå   ihop"`  vilket
"`Lurligtvis   är   orimlig(   mL`d   timki`   på
det  i`rbete  som  då  li`g[s  iie(l  un(ler bor[-
emot  två  år.  Ska  mm  för cii  .sekun(l  rå
den  gode`  gk`de   Mogeii``  iiLt  uii(lslippi\
sig  ni°`got  negi`tivi`  iir (lci .iii``i  (lcssii  ti.is-
tii  er.terriikningiii.:   mångzi   (lelLiigiire   liiir
l`oiifamnde    två    måm`clcr   cl.tcr   iiiö[ct
inte  betalt  sina  riikiiingiir!   Så  bc(ci.  sig
kmippii`t dessi`  kollcgoi. iiii(lcr iioi.]"il:`.

priwi(:i    f.örhålk`ndeii.    M(iäem   iif.   ii`te
di`n   som   siigcr   dc(`   iiicii   iiiiin   lijiilpi`r
lioiiom  giirm`:  biittiing,  .skiii.piiing  i`l.(c:r-
lyscs!
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1` Tiden
är ingen begränsning

IJOSEC® - godkänt ftr
långiidsbeba;ndling

Nu är LOSEC® godkän[ för lång[idsbehand-

ling av svår refluxesofagi[ och svårbehand-

lade pep[iska sår,  iitan  [idsbegränsning.

Dokumen[a[ionen har bedöm[s så betryg-

gande a[[ ingen övre [idsgräns har vari[
nödvändig a[[ sä[[a.

I  u[vecklingsarberet av LOSEC'® har

ö\7er 40  000  pa[ien[er del[:igi[  i  de  klinisl{a

14 enterokapsl.
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E9:.r#e#å:#o€J:o!:o#,.,tT#a
Hässle,  Moiiiti@l

1       s[udierna. Mer än 60  miljoner behand-

lingskurer har givi[s  i 73  länder över hela

världen,  med mycke[ goda resul[a[.

Använd LOSEC® för säker behandling

av duodenalsår,  veii[rikelsår och reflux-

esofagi[, även på lång sik[.

¥                   LOSEC® (omeprazol) är en proconpumpshämmare och finns som kapslar 20 mg
¢  `{             {;::k2a8[£:::r:6K:tr)t' njektio[`ssiibstans (1 + 11)  40  mg sam[ infusionssiibs[aiis 40  mg.
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peptiska sår.  Zollinger-Ellisons syndrom.  För fulls[ändig information se  FASS.

I-Iiisslc  Läki.mi.tli.l  AB.  4.31   83  Möliicl:`l.  Ti.1031 -776  35  00.  Tiilcf:`:{  031 -77ft  .55  01.

®®eö®



' En nöjd regissör
-  Hur  tycker  du  att  mötet  blev  nu

då, Mogens?
-  Det blev precis som jag tänkt -det

blev bra!
-  Och   vad   var   roligast   i   alltsam-

mans?
-  Att  allt  trillade   på  plats.   Att  det

blev  en  bra  helhet.  Att  stämningen  var
god,  kamratlig  och  avspänd.  Det  fanns
inget gnäll.  Att det  blev  så, trorj.ag  be-
ror  på  att  vi  var så  långt  bort  från  allt
storstadens jäkt och stress.

-  Men hur kunde du under mötet gå
omkring  så till  synes  lugn och avslapp-
nad? Du  måste ändå ha varit orolig  för
att något skulle gå snett?

-  Absolut inte.  Att vara mötesarran-

gör är precis som att vara regissör - när

ridån går upp är arbetet avslutat, då ska
man  njuta  av  aktöremas  föreställning.
Vi  hade under mötesdagama hela tiden
bara  två  läkare  kvar  på  var  och  en  av
våra  fyra  vårdcentraler.  De  övriga  24
kollegoma  (distriktsläkare  och  FV/ST-
läkare) hade alla sina uppdrag, förutom
att  de  förstås  själva också  var deltaga-
re.

På  den  möjligen  något  provokativa
frågan  om  han  skulle göra om  alltsam-
mans  en  gång  till,  svarar Mogens  Hey
med sin blida danska anstrykning spon-
tant  och  något  överraskande  med  ett
kraftfiillt "ja!". När man undrar om han
då  skulle  göra  något  annorlunda,  blir
svaret inte alls överraskande:

-  Då  skulle jag  förstås  pröva  något
helt  nytt!   Men   id6n   med  små  work-

shops  för  olika  intressegrupper  skulle
jag  behålla.  Deltagama  har  låtit  förstå,
att  den   tekniken   uppskattades   och   är
värd uppföljning.

Mogens  Hey  tillhör den  svenska all-
mänmedicinens  nestorer.  Han  har  varit
yrkesverksam  i  35  år - och man  får in-
trycket  att  han  bara  börjat.  Så  fortsätt
räkna med regissören från Höör, för er-
farenheten och nytänkandet och för det
danske smil.

Författarpresentation
Anna  Kä(lkvis(, dis(i.iktsläkai.e , stiLdie-
I.ek(o'..

Vårdccntralen Kromn
172 83   Sundbyberg

Åt dem som har skall varda givet ...
Rapport från 1 :st lnternational teaching seminar in behavioral me-
dicine
CHRISTER PETERSSON

Sis[a majveckan i år ai.i.angei.ade
IPM  (Institute[ för psykosocial
miljömedicin) e[f intei.nationell .'.
seminai.ium om be{eendemedicin
och pi.even[ion Linder temat Beha-
vioral and psyclwsocial aspects
of prevention. Seminai.ie[ ägde
i.um på  Lidingö. Ambitionsnivån
var hög. Man ville fånga i.isk-
och frisffaktoi.ei. på individ- och
samhällsnivå och de[ äi. inge.`il
övei.di.ift a[[ [)ås[å a[[ man lycka[s
samla iiågi.a av \iäi.ldens [edande

foi-skare inom olika omi-åden.

Deltagare  liksom  föreläsare  kom  hu-
vudsakiigen    från    de   engelskspråkiga
ländema   plus   Skandinavien   och   Hol-
land.  Men  dessutom  fanns  flera  delta-
gare  från  Japan  och  några  från  Ryss-
land,  Tyskland,  Estland  och  Latiname-
rika.

Man  kunde  genomgående  skönja  en
ambition  att  länka  samman  sociala  och
biologiska  riskfaktorer  och  at[  försöka
integrera  data  från   individgrupps-  och
samhäll.snivå.   Ett   tydligt   mönster   var
dock  att  amerikanama  poängterade  det
individuella   perspektivet,   till   exempel
forskning  kring typ-A  beteende. medan
europ€erna  fäste  större vikt vid  struktu-
rella  faktorer  som  social   klass.   mak[-
och   arbetsförhållcmden.   I  det   följande
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ska  jag   försöka   belysa   några   av   de
intressanta punkter som berördes.

Typ-A beteende
Det   har  gått  flera  decennier  sedan

Friedman och  Rosenman  introducerade
begreppet   "typ-A   beteende",   som   har
fått   stor   spridning   och   genererat   en
mycket  omfattande  forskning.   Rosen-
man  var  själv  med  och  talade  för  sin
sak  under  seminariets   avslutningsdag.
Sambandet  mellan  typ-A  beteende  och
coronarkärlssjukdom    har    modifierats
med   åren.   Både   Stephen   Weiss   och
Redford  Williams  visade  att  en  delas-
pekt  av  beteendet,  nämligen  fientlighe-
ten (hostility) tycks vara särskilt ogynn-
sam,  i  synnerhet  om  den  förstärks  av
akut  eller  kronisk  stress,   social   isole-
ring   eller   fysisk   och   psykologisk   ut-
mattning. De senare sambanden visades
fint  av  professor Christina Orth-Gom6r
från   IPM   respektive  Ad   Appels   från
Holland.    Med    preciseringar   och    in-
teraktioner av  detta  slag,  tycks  begrep-
pet  fortfarande  vara  mycket  fruktbar[.
Fientligt  beteende  är  vanligare  i   lägre
än   i  högre  sociala  klasser  och   i   USA
vanligare   bland   svarta   än   vita.   Flera
modeller  för att  påverka  och  modifiera
typ-A  beteende  presenterades.  Redford
Williams  berättade  om  sina  workshops
i   primärpreventivt   syfte   och   om   den
bok han just publicerat i ämnet med den
träffande titeln Anger kills.

Gunilla  Burell   har  under  många  år
arbetat med att modifiera typ-A beteen-
de  hos  by-passopererade  patienter  från

Akademiska  sj.ukhuset  i  Uppsala.  Hon
kunde  visa,  att  frekvensen  reoperation
halverades  i  interventionsgruppen jäm-
fört med en kontrollgrupp. Hade en så-
dan  studie gällt  farmakologisk behand-
ling,  skulle man  av  etiska skäl  avbrutit
där och låtit alla få tillgång till drogen.

Socialt nätverk
Människan  är  en  social  varelse.  För

ett gott  liv  krävs  hyggliga relationer till
andra  människor  och  omgivande  sam-
hälle.    Detta    är    utgångspunkten    för
forskning   kring   sociala   nätverk.   Lisa
Berkman,  professor vid  Yale  Universi-
ty,  USA  och  värdinnan  Christina Orth-
Gom6r hade  de  mest  intressanta  rönen
att  komma  med   inom  omrädet.   Båda
betonade,  att  begreppet  socialt  nätverk
fördjupats mycket under senare år, men
att    även    tidigare,    mera   grovmaskig
forskning  visat  klara  samband  mellan
socialt nätverk och morbiditet och mor-
talitet i olika sjukdomar.

I studien av  1933 års män i Göteborg
har  man  lagt  in  en  mera  kvalitativ  di-
mension  i  frågorna som rör sociala nät-
verk.  Man skiljer sålunda mellan social
integration och  attachment (känslomäs-
sigt stöd), där det senare handlar om de
nära,  emotionella  relationerna  och  om
självuppskattning`    medan    det    första
handlar om  förankring och deltagande i
samhällslivet.   Båda  dessa  dimensioner
har betydelse för hälsan. men kanske på
lite olika sätt,  vilket  illustrerades myck-
et  elegant  av  Lisa  Berkman.  I  en  stor
prospektiv studie från USA har hon un-
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darsökt  hur  emotionellt  stöd   påverkar
dödligheten  efter  hjärtinfarkt.   I   grup-
pen  med  svagt emotionellt stöd dog  53
procent  inom ett halvår jämfört med 23
propfåefl{n[gg:rkptpveåTåde##kjesttäghe„`

nätverket  av  större  betydelse  för  över-
|evnad.   Berkman  påpekade  också,  at[
emotionellt   stöd   och   socialt   nätverk
inte  är  fråga  om  ensidigt  mottagande,
utan lika mycket om krav och om att ge
ut.  Möjligen  kan  detta  förklara  en  del
skillnader  mellan  män  och  kvinnor.   I
en  del  fall  kan  ett  stort  nätverk  nämli-
gen  vara  mer  belastande  än  stödjande
för i symerhet kvinnor.

Från   göteborgsstudien   ovan   visade
Orth-Gom6r också på siffror, som visa-
de på nätverkets betydelse, som buffert
mot negativa livshändelser.  Mycket har
tidigare  skrivits  i  den  frågan,  men  så
vitt jag  vet  är resultaten  inte  entydiga,
vilket kanske delvis förklaras av att be-
greppet nätverk definierats på olika sätt
i olika studier.  Orth-Gom6r presentera-
de  också en  studie,  där man gått  in  på
en arbetsplats och försökt stärka det so-
ciala nätverket. Resultaten  av  interven-
tionen var positiva om än inte häpnads-
väckande stora.

Klass och ohälsa
Absolut fattigdom har blivit en gans-

ka  marginell  företeelse  i  de industriali-
serade  ländema.  Däremot  kvarstår  so-
cial   och   ekonomisk   ojämlikhet   mer

#gr mindre  uttalad   i   alla  länder.   En
rad studier på skilda håll  har visat.

att ohälsa - mätt på olika sätt - samva-
rierar  med  social  klass  på  så  sätt,  att
sjuklighet   och   dödlighet   är   högre   i
lägre  sociala  klasser.  På  senare  år  har
till och med rapporterats om ökade häl-
soklyftor från bland annat  England och
Sverige.

Två  förgundsges[alter  inom  området
klass    och    ohälsa    framträdde    under
veckan.   Leonard   Syme   gav   en   kort
summering  av  forskningsläget  och  en
översiktlig  empirisk  bakgrund  till  teo-
rin  om  generell  sårbarhet  (general  su-
sceptibility).   Michel   Marmot   försökte
skissa en orsakskedja mellan social  po-

sition   i   samhället   och   cardiovaskulär
sjuklighet.  Han  hämtade  merparten  av
sitt  material  från  de  så  kallade  White-
hall-studiema,   där  man   följ.t  ett  antal
engelska tjänstemän  inom offentlig för-
valtning.  grupperat  dem  i  fyra  sociala
klasser och  relaterat deras  hälsa  till  so-
cial  klass.

Mönstret  för  sjuklighet  och  dödlig-
het    var   tydligt    trappstegsformat.   Ju
lägre social position, desto sämre hälsa.
Traditionella  riskfaktorer som  rökning,
blodtryck,   kolesterol   kunde   bara  för-
klara  en  del  av  sambanden.  "There  is
something  else  going  on  here"  uppre-
pade Mamot flera gånger under sin fö-
reläsning och kom så in på den relativa
fattigdomens    betydelse,    psykosociala
faktorer på arbetsplatsen, brist på infly-
tande, stöd och beslutsutrymme.

En rimlig och inte särskilt djärv tolk-
ning  av  Mamots  budskap  är  att  ökad
jämlikhet  och  delaktighet  i  arbetslivet
skulle   betyda   minskade   hälsoklyftor.
En  kollega  till  honom,  JR  Wilkinson,
publicerade i  BMJ förra året, en artikel
med   internationella  jämförelser,   som
gav  starkt  stöd  åt  en  sådan  tolkning.
Storbritannien    framstod    i    artikeln    i
ganska  dålig  dager  med  ökade  sociala
klyftor och  stagnerande  livslängd i  be-
folkningen.  Länder med högre grad  av
jämlikhet som Sverige och Japan fram-
stod  i  betydligt bättre dager. Jag  fråga-
de  Mamot om en  artikel  av  det slaget
hade någon genomslagskraft i England.
Jo,  det  trodde  han.  Efter  artikeln  hade
Wilkinson  fått  avslag  på medel  till  två
större forskningsproj.ekt. Frågan om so-
cial  klass  och  ohälsa  tycks  alltså  bibe-
hålla en kontroversiell aktualitet.

Preventiva strategier
Alla  föreläsare   var  överens  om  att

hälsovådliga  beteenden  inte  är  slump-
mässiga.   All   prevention   måste   bygga
på  respekt   för  individen   och   insikten
om   att   det   finns   förklaringar   till   att
människor handlar som de gör. Lennart
Levi  gav  fina  exempel  på  detta.  Gerjo
Kok från Nederländerna talade om pre-
vention    på    individnivå    och    belyste
framför    allt    kognitiva    mekanismer.

Några exempel  på  preventivt arbete  på
gruppnivå   har   redan   nämnts.    Pekka
Puska  från  Finland  presenterade  Nord-
karelenprojektet,   som   nu   fyllt   20   år.
Under  dessa  år  har  man  kunnat  notera
en  di.amzitisk  nedgång  i   hjär(-kärldöd-
lighet   och    totalmortalitet    i    interven-
tionsområdet,  men   i  stort  sett  samma
utveckling  har  ägt  rum  i  resten  av  Fin-
land.  Post eller propter? Vad hade hänt
om man inte gjort något alls?

Brian  O.Connor,  före  de[ta  sekrete-
rare   till   brittiske   hälsoministern,   gav
tips om  hur man påverkar politiker och
makthavare med sitt hälsobudskap.  Det
mest  intressanta med hans  föredrag var
analysen     av     maktförhållanden     och
kommersiella  intressen,  som  ofta  sak-
nas  i  svensk  debatt.  Alltför  sällan  klar-
görs    exempelvis    tobaksbolagets    och
livsmedelsindustrins  intressen  och  hur
dessa samspelar med  politiska budskap
om  individens  valfrihet  m  m.  Det  ska-
dar inte att syna de krasst materiella be-
tingelsema bakom  argument, som  i  sin
förlängning  innebär  individens  rätt  att
röka och äta ihj.äl sig.

Betydelsen för allmänläkare
Hela konferensen  var ett strukturerat

sätt att syna den  verklighet  vi distrikts-
läkare    dagligen    möter:     individen    i
hansmennes  nätverk  av  sociala relatio-
ner  i  ett  postindustriellt  samhälle.  Vik-
tigast  var  kanske  den  förstärkta  insik-
ten,  att  beteenden   alltid  har  samband
med social situation och att vi måste bli
bättre  på  att  hantera  detta  både  när  vi
behandlar  och  när  vi  förebygger  sjuk-
domar.  Konferensen  ga.v  också  s[arka
belägg   för.   att   social   ojämlikhet   vid
sidan av  biologiskt arv är den starkaste
ohälsofäktom  i  vår del  av  världen.  Bi-
belns  ord  i  rubriken  ovan  är  tyvärr  en
realitet också i  våra dagar.

Författarpresentation
Clu.i.s[e>i.Pe>ieii.s.soii.(li`sii.iki`släkiii.e>

Vårdccntr:`Icnsir.uidbiörLi.i
35185   Växjo

Är  du   intresserad  av   att  ordna  ett   allmänmedicinskt  symposium   på
Riksstämman  1994 eller har du goda id6er om  allmänmedicinska sym-
posieteman? Det är redan tid att börja förbereda för  1994 års Riksstäm-
ma NU!

SFAMs styrelse
Adress:  Mats  Ribacke
Läkarhusets hälsocentral
Staketgatan 32
803   11    Gävle
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Kvalitativ metod - på väg in i allmän-
medicinska akademin?
Rapport från Nordisk forskarseminarium, Ringköbing, Danmark.
Mars  1993.

Validitetskriterier och generaliseringsspörsmål i almenmedicinsk
forskning med kvalitative metoder.
pETEROLsa§v°¥

För snai.t två sedan rappoi.tei-ade
jag om ett seminai.ium kring "kva-
li[a[iva metoder"  i Noi.ge. Någi.a

fö}.edi.ar beteckningen humanis-
[isk foi-skning, det vill säga forsk-
ning som inte ba7.a intresserar
sig för de[ mätbai.a och s[a[istiskt
beai.be[i.ingsbara. Jag har aldrig
tidigai.e få[t `så mycket positiva i.e-
ak[ionei. på någon[ing jag ski-ivit.
1 avs[u[ningen varnade jag för en
anpassning ti[l akademins krav.
Nu var det dags föi. de[ andi.a mö-
{e[, denna gång i  Ringköbing i
Danmark.

Akademins krav
Själva  rubriken  antyder`  att  gruppen

kring  "kvalitativa metoder"  har  fått  en
viss  mognad.  Det  förra  möte[  kallades
fördjupningsverkstad   och   det   senare
forskarseminarium.  En  del  omsättning
av   deltagare   hade   skett.   Gruppen   är
fortfarande  svår att avgränsa.  Helt kort
kan  man  säga,  att deltagama  är  intres-
serade  av  forskning  som  arbetar  med
andra  redskap  än  traditionell  biostatis-
tisk  metod.  Flera  hade  avancerat  inom
akademiema.  Mycket  av  diskussionen
präglades  av  akademins  krav  på regle-
ring  och   fomalisering.   För  de   flesta
blir då målet en  traditionell  avhandling
eller  artiklar   i   ansedda   vetenskapliga
tidskrifter. Jag är inte säker på att det är
där  de  viktigaste  nya  tankama  presen-
teras   idag.   Det  finns   altemativa   fora.
Även  kvalitativa  metoder  blir  traditio-
nella  och   legitima.  Det  är  priset  man
får  betala  för  att  bli  accepterad   inom
akademin.

Projekt
Liksom  vid  tidigare  rapport  vill  jag

lämna en lista över deltagamas projekt:
-  Psykosomatisk vårdutveckling
-  Invandrare med ryggvärk
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-  Alkoholdiagnostik -klinisk blick
-  Förändra synen på patientmötet
-  Kvinnor med värk
-  Resurser i stället för riskfaktorer
-  Incestproblematik
-  Kroppskännedom och kroppsempati
-  Psykologisk  obearbetad  förlust  och
allvarlig sjukdom
-  Sjukgymnastens första möte med pa-
tienten
-  Läkamas inställning vid sjukpension
-  Tyst  kunskap  i  allmänmedicinsk  ex-
amen
-  Hälsoproblem  hos   turkiska  invand-
rarkvinnor
-  Hur uppfattas ett falskt  positivt svar
om diabetessjukdom
-  Vad  betyder  hälsosamtal  för patien-
ten - interventionens betydelse
-  Patientens  egenvärdering  och  läkar-
sökningsmönster
-  Föräldrars.   läkares   och   sjuksköter-
skors   egenvärdering   av  bams   inlägg-
ning på barnavdelning
-  Hjärt-kärlmediciners    användning    i
allmän praxis
-  Beskrivning   av   ett  enda  pa[ientfall
som utgångspunkt för disputation
-  Sjuksköterskors  inställning tiLl  läkar-
besökets längd.

Kvinnor
Kvinnodominansen    var    överväldi-

gande  på seminariet.  Det  har både för-
och  nackdelar för en  manlig  deltagare.
De  flesta  fenomen  går  att  studera  ur
minst  två  olika  perspektiv.  Ibland  kan
ämne,   metodval   och   fomulering   av
problem  te  sig  paradoxalt  vid  en  när-
mare analys.  För mig som  man speglar
detta   en   mera   kom.plicerad   kvinnlig
ambivalens.  Den  mest postmoderna fe-
ministen  är kanske  mest  fast  i  traditio-
nens  maskulina  bojor.  Den  som  mest
framhäver kroppens närvaro i konsulta-
tionen.   förnekar   starkast   sexualiteten.
Motsättningen  illustreras  i  de  två olika
traditionema    i    konsultationens    teori.
För Pendelton förefaller sexualiteten att
fömekas,  för  Balint  är  det  minst  sagt

tvärtom.  Rollen  som  offer och  aggres-
sor kan  snabbt växla  liksom  utövandet
av   makt   och   vanmakt.   Detta  fick   vi
mycket  konkret illustrerat på seminari-
et.

Språk och form
Det skedde en ytterligare fokusering

g;råk?i:sau'atsa;ieokn,::.sDåt`'å:n;Ei:Fj:jtuv::
en  onödig  begränsning.  Några  validi-
tetsaspekter   på   exempelvis   mitt   eget
mera     filosofiska     projekt     framkom
knappast.   Fomen   för  seminariet   var
nog nämast uttjänt och  inte heller helt
riskfri.  Man  försökte  låta  deltagarnas
egna  projekt  spegla olika metodologis-
ka  problem.  Vissa deltagare  kan  känna
sig  missnöjda  med,   att  deras   projekt
inte   tagits   upp   tillräckligt.   Tiden   blir
inte  alltid  så  väl  utnyttjad.  Det  måste
stå helt  klart,  att  seminarierna  iiite  kan
ersätta vanlig handledning.

Begrepp
De  begrepp  vi  använder  ska  hjälpa

oss  i de[ analytiska arbetet och inte för-
dunkla.  Vår  förre  finansminister  Gun-
nar Sträng hävdade att vi borde använ-
da   "en   adekvat   inhemsk   vokabulär".
Det  har också med  legitimitet  att göra.
En  komplicerad  och  mystifierande  be-
greppsapparat   ger   ett   berättigande   i
många  miljöer.  Ett  sådant  begrepp  är
triangulering,  ett  inte  särskil(  vacker[
begrepp som knappast klargör vad som
åsyftas.  För att få en ökad säkerhet och
trovärdighet   i   sina  resultat.   låter  man
olika synvinklar, teorier eller datakällor
belysa    samma    fenomen.    Vissa    vill
anviinda begreppet för hela forsknings-
processen.

Urval
En  viktig  sektion  behandlade  strate-

gier  i  urvalet  av  "infomanter"  som  in-
tervjuoffer  kallas  på  "nordiska".   [  hu-
manistisk  forskning  används  inte  kon-
trollgrupper i samma mening som inom
sedvanlig medicinsk statistik.  Kontrast-
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g'rupper  beskriver  bättre  vad  man  vill
använda   jämförelsegruppen    till.    Det
jämfördes  med  mera  traditionell  forsk-
ning  kring  biostatistik  och  randomise-
rad  klinisk undersökning.  Vi  diskutera-
de   även   materialets   storlek   och   hur
man kan motivera sin avgränsning.

Delad förståelse
lntersubjektivitet  är ännu  ett onödigt

krångligt begrepp där det finns bra nor-
diska  översättningar.   Vi   använde   inte
begreppen  objektiv  och  subjektiv,  men
däremot  saklighet  som  står  för  något
mera avmätt och är befriat från engage-
mang, solidaritet och ställningstagande.
Inom   humanistisk   forskning   utanför
medicinen,    ses    värderingar   som    en
självklar realitet.  Vi  går  in  i  varje pro-
jekt med vissa förutsättningar och före-

iitä!'::nd%agrär?ftf%rärsfnetf#ig:tåt:|å:föårä
den påverkar hela forskningsprocessen.
Frågan  väcktes  om  en  avhandling kan
skrivas  utan  patienter eller  annat  data-
material.  När förförståelsen  blir så do-
minant kanske undersökningsmaterialet
egentligen    utgörs    av    undersökarens
egna föreställningar.

Sjä[vkritik
Det  är  viktigt  att  sätta  frågetecken

vid egna resultat.  Projekt bör redovisas
så att materialet senare i tiden med and-
ra teoretiska referensramar kan omvär-
deras.  En  bra  uppställning  som  tyvärr
används alltför sällan är:

-   Vad stöder den egna konklusionen?
-Vad talar emot den?

Rapporten  måste  också  få  ges  olika
utformning beroende på målgrupp.

Forskning i egen praktik
Vilka allmänna  slutsatser  går att  dra

ur forskning  inom  egen  praktik?  Vilka
förutsättningar  måste  gälla för att slut-
satser och  resonemang  kan  vara av  in-
tresse även för andra och  inte bara rent
privata? Inom al.Imänmedicinsk praktik
blir  skillnaden   mellan   "theory   in   ac-
tion"  och  "knowledge  in  action"  svår-
bestämd. Återigen diskuterades skillna-
den mellan vetenskap och kunskap. Det
finns en risk att det uppenbara döljs när
det  blir vetenskap.  Här  finns  en  paral-
lell  till  den  diskussion  som  förs  bland
forskande  sjuksköterskor  om  omvård-
nadsteorin.

Utvärderingen
lnom  humanistisk  forskning  är  hel-

hetsperspektivet   viktigt.   Detta   gäller
även metoden som bara är en del av en
totalitet.   Att   dogmatiskt   sammanfatta
olika kriterier för validitet  och  genera-
liserbarhet  är  riskSllt.  Det  går ju  ofta
inte  att  förutsäga  eftersom  det  är  helt
beroende på vilken fråga man vill ställa
i  sin  forskning.  Att  tänka  rätt  är stort,
att tänka fritt är större.

Periferins betydelse
Forskningsenheten  i  Ringk¢bing  fö-

reföll    otraditionell    och    j.ust    därför

mycket effektiv. Det visar på periferins
betydelse för att vidmakthålla en frihet-
lig  tankeverksamhet  som   inte  stelnas.
Mat  serverades  i  mängder  och  på  alla
tidpunkter.  Varje  morgon  var  det  mo-
tionstur  i  det  lite  frostiga  vårlandska-
pet.  Geografin  spelade inte samma roll
som i Norge.

Sverige nästa
Nästa  möte  blir  i  Sverige som  är på

efterkälken    inom    området    speciellt
inom våra mera officiella institutioner.

Både norska och danska institutioner
bidrog   till   finansieringen   av   mötet   i
Ringköbing.   Kommer  man  att  kunna
fömya och locka till utveckling?

Chansen, eller snarare risken,  är an-
nars  att gruppen  blir en  stelnad  akade-
misk  "institution"  för en kvalitativ  me-
tod. Observera att jag då uttrycker mig
i  ental.  Naturligtvis  ger den  akademis-
ka  förankringen  en  ökad  styrka  även
för  forskare   utanför   den   akademiska
offentligheten.

Flera  föreslog  att  man  i  framtiden
skulle   ta   in   impulser   utiffån.   Mera
okonventionella  val  kunde  kanske  ge
något  ytterligare  perspektiv  och  rubba
cirklarna.

Författarpresentation
Pe[ei. Olsson. dis[i.iktsläkai.e
Vårdceniralen
960 40  Jokkmokk

Förslag  Till  specialisTkompeTenskurser
för läkare,  SK-kurser
Nu börjar planeringen av SK-kurser 1994/95.
Socialstyrelsen önskar förslag på kurser av
följande slag:

Allmänna kurser (A-kurser), med innehåll
som är värdefullt för blivande specialister inom
samtliga specialiteter, t ex kurser inom hälso-
ekonomi. medicinsk etik, administration, ledar-
skap och rehabilitering.

Breda kliniskt inriktade kurser (B-kurser),
med innehåll som är värdefullt för blivande
specialister inom en vid grupp av specialiteter
t ex kurser med fördjupad genomgång av viss
diagnostik/terapi inom ett eller flera sjiikdoms-
områden.

1994/95
Specialitetsspecirika kliniskt inriktade kurser
(C-kurser), som riktar sig till blivande specia-
lister inom en viss specialitet.

Intresserade kursgivare är välkomna att i-ekvi-
rera infomation och blanketter fi.ån:
Socialstyrelsen, RT-S/S K-kurser,
106 30 Stockholm. Fax: 08-783 34 20.

Förslag lämnas till Socialstyrelsen senast
den 15 oktober 1993.

[ÖJZ.Socialstyre[sen
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Praktik, vetenskap och läkekonst - om saluto-
genes och patogenes i konsultation och
prevention
HELENA STENBERG

Brustna hjärtans förhållande till fettet

Helena Stenberg

När jag känt det som om hjäriat skulle brista
Har det nästan aldrig berotl på tettets samman-
sättning.

Utan på för lite

eller lörlorad kärlek

Ai-[ikeln behandlar beho\ie[ av a[[
by[a pei.spektiv . Te.x[en \Jill  bely-
sa de[ [i.adi[ionell[ i)a[ogene[iska

i)ei.spek[ive{ inom den na[iii-ve[en-
skai)liga i.efei.ensi.amen. De[  salLi-
[ogene[iska perspek[ive[ äi-nyai.e
och medför eii annan pi-ak[ik och

foi.skningsak[ion. J  ai.[ikeln be-
i.öi.`s läkai.enlforskai-en som sub-

jek[. A[[ beak[a foi.skaren som
sLibjek[ ki.äver nya ve[enskapliga
me[odei.. A[[ iipplysa om hälsa
`som någo[ anna[ än fi.ånvai-o a\'
sjukdom kräver e[[ ny[[  pei.si)ek-
[i\'. Jag vill  ski-iva  om de[  .salLi[o-

gena perspek[ive[ . (lels föi. a[[ be-
ly.sa  a[[  i)ei.si)ek[ivei.  [ill  `s[or  clel

(i\.göi. vad `som  gåi. (i[[  göi.a foi-sk-
iiiiigsbai.r, (lel`s för  a[[  ii[[i.ycke[

`salii[ogeiie`s  äi.  ny[[  och  in[i.essan[

föi. många av oss inom (len niecli-
cinska väi.lden.

Om det patogenetiska perspektivet
(Patogenes: orsak till sjukdom)

Grundtänkandet   till   felsökningsmo-
dellen   -   patogenesen   -   är   ljus   och
grundoptimistisk  och   inte  minst  diko-
tom.  Dikotomin förutsätter att sjukt och
friskt,  lj.ust  och  mörkt  ses  som  varand-
ras  motsatser.  Om  det  sjuka  är  identi-
fierat   är   det   f`riska   underförstått   som
dess  motsats.  Följdriktigt  finns  mycket
beskrive[ och  derinieri`t  avseende  sjuk-
domsbegreppet, medan begreppet hälsi`
blir omöjlig(  och  kanske  oin(].essi\nt  aL(
definiera   med   ett    pii[ogenetisk(    per-
spektiv  ( 1 ).  Den  optimi.stiskii grundtan-
ken  låter  ana  iitt  världen,  mäiinniskan,
eller biologiski`  f`unktioner iir  i  grunden

goda,  välordnade  och  i  någon  mening
rena.   När  denna   välordning   störs`   en
dysfunktion, en  ojämlikhet,  e[t  förtryck
eller en  sjukdom  uppstår`  bör  felct  rät-
[as   till.   Förestiillningen   om   nonT`ali[e(
ingår  i  t`öre.stiillningen  om  gocl  ordning
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och    hierarki.    Det    nomala    i    denna
världsuppfattning   synliggörs   tydligas[
när    dysfunktioner    eller    fel    uppstår.
Dessa  avvikelser  bekräftar  i  sig  själva
det nomala hos nomen.  En nomi utan
anomalier  -  utan  det   icke-nomala  -
kan  inte vara en  nom.  För att rätta till
fel  behöver  man  förstå  felet  eller  dys-
funktionen  och  lära  sig  så mycket  som
möjligt om felfaktorerna. Den  härskan-
de  normen  stärks  av  att dysfunktioner-
na,   störningarna   identifieras   och   be-
skrivs.  Då världsbilden  är dikotom  och
hierarkisk   blir   rätt   och   fel,   ond   och
god, sjuk och  frisk,  manligt och kvinn-
ligt,  ljus  och  mörker varandras  motsat-
ser och av olika värde. Det patogenetis-
ka  perspektivet  är  ett  felsökningspers-
pektiv.  Aktionsmodellen  blir att  identi-
fiera,   isolera  och  eliminera   felen,   ris-
kema   eller   ors`dkerna   till    det   onda.
[nom    den    medicinska   verksamheten
har    perspektivet    varit    framgångsrikt
och  lett  till  många  värdefulla  kunska-
per   och   tekniker.   I   sin   mer  extrema
fom  leder  felsökningsperspektivet  till
f`örintelse:   "Operationen  lyckades  men
patienten dog".  När vi  fömodas upply-
szi om  hälsa  och  se  till  människan  som
en  del   av  ett  sociokulturellt  samman-
hang  har  vår  kunskap  om   sjukdomar
mycket  begränsat  värde.   När  vi  ställs
inför   storheter   som   människa.   hälsa.
livssituation.   samhälle   etc   och   söker
r`örståelse och  handböcker  för att förstå
funktionerm  inser  vi  snopet  att  nästan
hela handboken  bestod  av ett j.ättekapi-
tel   om   felsökning.   Det   patogenetiska
perspektivets  begränsning  blir tydligast
när det används för att upplysa om häl-
sa.  Med  detta  perspektiv  kan  inte  häl-
sobegreppet  lyftas  över  negeringen  av
sjukdomstillstånd.

Om det salutogena pespektivet
(Salutogenes:  Orsak till hälsa)

Aaron  Antonovsky,  professor  i  me-
dicinsk   sociologi    i    lsrael.    har   ägnat
större  delen  av  sitt  yrkesliv  år  att  fun-
dera   över   motståndskraftema`   förmå-
gan  att  leva  med  och  i  en  viir[d  r`ull  av
risker     och      faror.     sjukdom`r     och
dödsmöjligheter.  Him  h:ir formulerat en
metz`for  t`ör  i`tt  beskrivii  sin   forskning:
"L.i\'e[    äi.    soni    cii    `f[i.önimanile   flo(I,

.som  äi-f öi.oi.en(i(l  ht)k`s[a\'I.ig[  ocli  hil(I-
lig(.   De'(  fiiiii`s  fl(Jclcii.ni{ti.   .soni   lQ'(lQi-(ill

lä[[g   s[i.öniniai.   och   [ill  fai.l.ig(i  f(Ji..s(ii..
Fi.åg(iii  äi-  viiil   `sc)iu  .sk(ii)iir  \.åii.  f öi.m(°i-

g(1  (1{(  sinlnla  1)1.(1."

Det salutogena perspektivet som  frå-
gar   efter   förståelse    av    funktionema
som  något mer än frånvaro av  beskriv-
bara  dysfunktioner  är  inget   altemativ
till    felsökningskapitlet,    men    mer   än
bara ett komplement. Grundsynen  i det
salutogena  perspektivet  är  möjligen  att
betrakta  som  pessimistisk.  Livsbeting-
elsema är farliga,  kaotiska och  fulla av
förfärliga  möj.ligheter.  Sjukt  och  friskt,
ont  och  gott,  manligt  och  kvinnligt  är
inte  dikotomier  utan  poler  som  förut-
sätter  varandra,  på  ett  kontinuum.  Ont.
gott, sjukt och friskt är relativa begrepp
i  olika  sammanhang,  där det sociokul-
turella  sammanhanget  är  mycket  bety-
delsefullt,  utan  att vara den  enda verk-
ligheten  att  beakta.  Det  är  välkänt  att
socialt   och   ekonomiskt   underordnade
grupper  har  mer  sjukdom  och  död  än
de    mer   gynnade.    De    underordnade
grupperna  är  inte de  normförmedlande
eller   upplysande   skik[en.    De[   är   de

grupper som  "dör mest"  som  är de  till-
tänkta     objekten      för     upplysningen,
nomförmedlingen     eller     hälsoråden.
Det  är  de  som  är  avvikama  f`rån  nor-
men   a[t  vara  f`risk  i   den  eller  den  ut-
sträckningen.  Det salutogenetiska pers-
pektivet  tillåter oss  att  vara  nyfikna  på
avvikiirna.  Här  blir  det  si\lu[ogenetiska

perspektivet  hotfullt  r.ör  hierarkiii.   För
att  finm  siilutogenii  l.i\k(orer  -  simf.ör-
måga  -  måste  vi   [`å   t`örståelse  för  hur
man  klarar sig  där  floden  är som  t`arli-
gast.  Att  s(å  pi°i  säkert  i`vstånd  oL`h  ropa
att  Dom  inte  ska  ramla  i`  är  välprövai
och   har  viszit  sig  vi\ra  av   mycket  be-
gränsat  värde.  I  sin  extrem  blir det  sa-
lutogena  perspektivet  en  "laissez-faire-
cynism"  men  kan  ge  möjlighet  till  ett
relativistiskt   förhållningssätt   som   kan
vara fruktbart  i  möien med verkligheter
och  människor vi  ibland  inte hunnit eti-
kettera    (diagnosticeri\).     Intresset    t`ör
livsförsöks-forskning      skulle      kunna
komplettera  och  innesluta  [`orskningen
avseende    självmordsr.örsök    exempel-
vis.   Mångi`  miinniskor  gör  upprepade
och   ihiirdigii  livsl`örsök  u[an  a((  väcka
någon   upp]iiärksamhet.   I   den   allmiin-
medicinskii    viirdi`gen,    där    vi    möter
osorterade    livsyttringar`    rinns   en    iit-
bredd  nien  tyst  kumki`p.om  otillräck-
ligheten   hos   [.elsökning.modellen.   Er-
ftirna    liikiLre,    distrik[ssköterskor    och
i\ndra   som    i`rbeLi\i.   med    konsul[ation
och   upplysning`   ve[   i`tt   i\llt   arbete   iir
[.örgäves  och  vår kiinski`p  iir verknings-
lös  om  vi  in[e  hiir  r.örstå(t  och  blir  r`ör-
stådda.    Med    en    sliten    Kierkegaard:
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&Om   j(ig   \`ill    lyck(i.s   nie(l   (ii[   föi.a   eii

iiii.iiiiii.skci   iiio(   e[(   l)es(tim(   niål.   må.s(c

jiig  föi.si  f.iii.n(i   h_e'me'   (Iäi.   hon   äi-   och
|)öi..i(i   .iiis[   (llii..   Deii   `som    ii.[e>    k(iii   (Iei

|iii.ai.  `sig  .själ\.  iiäii.  h()ii  {i.()i.  a[i  hon  kan

/;!/,fi,!.!)[(:   .;'(',!;/ '.\: .,..ssFe,:i'; g:',','  .#/,!:s!,!J(' n',Teå,.8°t::,

\.(i(I  h(in  göi.  nie'n  f:öi.s[  och  fi.äiii.si  föi.-
siåi   (Ie'[   lian  föi..s[åi-.   Oni  .iag   in[e   kan
(leJ[  såi  hjälpc'i.  (lei  .inie  aii  j(ig  kan  och
\,e[  nle'.."

Va.rför gör Dom inte som Vi säger?
Aven om ci[atet ovan andas ett sj.älv-

klart  tolkningsföreträde  ligger andeme-
ningen   långt   ifrån  de  rutiner  för  häl-
soupplysning som  fortfarande är domi-
nerande.   Med   utgångspunkt   från   en
förhärskande  tradition  av  att  identifie-
rzi,  isolera och  eliminera  riskfaktorerna
utfomas  även  hälsoråden  enligt  denna
modell.  Perspektivet går inte att använ-
da  för  att  leta efter  friskfaktorer,  mot-
ståndskrafter eller simfömåga.  "Varför
gör  Dom  inte  som  Vi  säger?"  blir  en
ganska  vanlig  fråga.  Inga-Mari  Lunde
skriver   i   sin   doktorsavhandling   1990
om  den  biomedicinska  modellens  kris
sett  ur ett  vetenskapligt  perspektiv  (2).
Vetenskaps[eoretiskt  är  den  patogene-
[iska   modellen   förbrukad.   "Upplevel-
sen   av   den   medicinska   vetenskapens
kris  är inte  påtaglig  i  forskningsmiljön.
När  praktikem  vill  beskriva  verklighe-
ten  utanför den  traditionellt  acceptera-
de  biomedicinska  modellen  stöter  hon
på   problem.   I   forskningsmiljön   lever
och  frodas   över[ygelsen  om   framsteg
och  läkarvetenskapens  triumfer.  Inom
den medicinska forskningen tillåter inte
vedertagna  metoder  vad  som  helst  att
vara forskningsbart."

" Det kan ju ändå inte skada!"
"Det  kan  ju  ändå  inte  skada"  är  ett

u[tryck   som   används   när   så   kallade
självklarheter   ska   lysas    upp.    Gamla
iyper  av  självklarheter  är  att  man  bör
äta  frukost`  duscha  efter  gymnastiken,
inte spo[ta på golvet och  inte onanera.  I
alla fall  inte  för mycket.  Till  senare  ti-
ders  självklarheter hör  att  man  inte  ska
vara tjock`  inte  röka och  hålla sig  glad.
Det är nämligen  "bevisat"  att man dör i
den så kallade onödan om man är över-
viktig,  röker eller  är deprimerad.  (Tan-
ken att samma person är både tjock, rö-
ker och  är deprimerad  är så hemsk och
komplicerad  med  tanke  på  eventuella
samband,   så  den   behandlas   inte   här).
Det       patogene[iska       betriiktelse`sättet
sii`nnar  här.  Den  vetenskiipliga  studien
fastställer  med   flerstjiirnig   signifikzins
et(   biologiskt   rimligt   .qi`mband   mellan
exempelvis  depression  och  cancer.  En
klassisk   patogenctisk   studie   r`år   vara
exempel.   Med   hjiilp   av   da[:i   f`rån   en
sjuttonårig  longitudincll  prospektiv s(u-
die  fann  m€`n,  att de  personer som  hade
klassificerats   som   deprimcrade   enllgt
Minnesota   Multipli:`se   Persom`lity   ln-
ventory  (MMPI)  löpte  mer  iin  dubbelt
så  stor  risk  att  dö  i  cancer  än  de  som
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inte  var  deprimeri`de.  Skillnaden  mel-
lan   de  två  grupperni\s   relativa   risk   iir
signifikant.   Men   dödligheten   i   cancer
är 7.1  respektive 3.4 procent!  Den s[ora
"ijorite[en    z`v    män    som   definierats
som   deprimeri`de,   avled   inte   i   cancer
eller  av  andra  orsaker.  Om  vi  stannar
vid   iitt  bekriif`(ii  hypotesen  ait  depres-
sion  ökar  risken  för  cancer,  så  kan  vi
stanna  här  men  över  90  procent  i   de
båda undersökta grupperna avled  inte.  I
många fall  är avvikama i  majoritet (3)!

Med  ett  klassiskt  patogenetiskt  per-
spektiv  kan  vi  få  fortsätta  hjälpa  mas-
sorna  med   vår  expertkunskap.   Vi  får
behålla våra föreställningar om rationa-
litet  och  objektivitet.  Med ett salutoge-
netiskt  perspektiv  följer  en  annan  ak-
tions-  och  forskningspraktik.  Från  att,
likt    foma    tiders    forskningsresande,
självklart  utgå  från  föreställningen  att
Vi  förstår Dom  bättre än de gör själva,
tvingas  Vi hämta kunskap och förståel-
se från Dom.

Läkekonst och vetenskap
Det är välkänt, omskrivet och väldo-

kumenterat att  läkaren påverkar patien-
tens  sjukdomsförlopp  med  sin   attityd
och  närvaro  (4-6).  Läkare  tillägnar sig
via konsultation kunskaper och erfaren-
heter som ökar skicklighet och förmåga
i  mötet  med  patienten.   I  praktiken  är
hanterandet av subjektet en välkänd er-
farenhet,  det  är detta  som  ryms  i  läke-
konsten.  I den  naturvetenskapliga pato-
genetiskt  inriktade  traditionen  är  dock
tron på objektivitet central.

Vår verksamhet ska bygga på veten-
skap  och  beprövad  erfarenhet.  Veten-
skapen  förser oss  med  sitt  patogenetis-
ka  perspektiv  nästan  enbart  med  kun-
skaper   om   risker.   När   vi   fömodas
arbeta  preventivt och  upplysa om  liälsa
erbjuds   vi   kunski`per   om   sjukdomar
från   akademin.   Det   finns  en   växande
olus[  hos  många  allmänläkare  över  a(t
fömodas   arbeia  med  ett  så  [.örenklat
perspektiv  som  kunskaper om  statistis-
ka  samband  erbjuder  när  det  gäller  så
kallad hälsoupplysning.

Den   medicinska  verksamheten   om-
fattar    flera    välavgränsade    områden.
Vart och  ett med sina rötter, sin historia
och    sina    uttrycksformer.    Läkekonst,
hälsoupplysning,   omvårdnad   och   ve-
tenskap   är  exempel   på   fyra  områden
som  alla praktiseras  och  bör ingå  i  me-
dicinsk verksamhet.  Läkekonst behöver
in[e och  ska  förmodligen  inte  r.örsnäv€is
till    vetenskap.    När   det    kommer   till
forskning  och   utvärdering  hävdiir  den
yngstii  och  minsta  brickan  dock  envist
si(t  tolkningsl.öreiräde.  Skadorna  av  i\L[
använda    ett     [`elsökningskapitel     som
handbok  kan  vi  mötii i  vår praktik  bådc
hos  vz°\ra  patienter  och  i  vår  egen  oliist
niir  vi  l.ömodz`s  taki  om  hur  man  bör
leva  utifrån   kunskaper  om   fettf`raktio-
ner och .stiitistik över li.iärtsjukdo"\r.

Upplysningens dialektik
Lars Ahlin skriver om upplysningens

dialektik:  "Upplysningen  som  ville  fri-

göra  människan  från   fördomar,  myter
och  naturförtrollning  bär sj.älv  inom  sig
en   myt;    Det   instrumentella   fömuftet
som  förvandlar  naturen  till  manipuler-
bara  objekt.  Denna  hantering  kan  inte
ske  utan  våld.  Allt  kvalitativt,  säreget`
enskilt  går   förlorat   i   den   kvantitativa
vetenskapen  som  snart  skaffat  sig  mo-
nopol på all sann och kritisk kunskap."

Om  hälsoupplysningen  ska  grundas

å:',åetienus,fåLE#g:iianjevue?ednvsiEå.':t:
kunskap.  En  del  av  oss   söker  sig  till
akademin   för   att   göra   vetenskap   av
våra  kunskaper.   Många  gånger  slutar
forskningsförsöken,  fomuleringsförsö-
ken  från  praktikem  här.  Det  hon  ville
berätta  var  inte  forskningsbart.  Jag  har
i min  praktik mött  patienter som  berät-
tat  om  skuldkänslor och  försnävad  liv-
skvalitet efter att ha blivit  upplysta om
exempelvis  förhöjda  kolesterolvärden.
Jag  fann  att  det  var  mycket  svårt  att
fömedla   denna  kunskap   på  ett   me-
ningsfyllt  sätt  med  kvantitativa  meto-
der.  Jag  har  mött  patienter  med  sym-
tom  och  sjukdomar  som  vetenskapligt
sett  inte  existerar.  Jag  kommer att  för-
medla   mina   intryck,   förhoppningsvis
på ett sätt som ger valid, generaliserbar
kunskap. Metoder som räknar med sub-
jektet  och  har  möjlighet  att  fömedla
kunskap   om   upplevelser  och   interak-
tion  finns att lära sig.  Under de senaste
åren   har   kunskapen   ökat   om   medi-
cinsk-humanistisk forskning (7,8).  Med
andra kriterier än  de snävt epidemiolo-
giska  kanske  vi  [ill  och  med  kan  ha  en
vetenskaplig hälsoupply.sning.

Den  vetenskap  som  ligger  till  grund
för  intervention  och  prevention  idag  är
nästan  helt  baserad  på  kunskaper  om
vissa    sjukdomstillstånd.     I    praktiken
mildras  verkningama av  de  vetenskap-
liga  sanningama  genom  att  läkare  och
sköterskor oftast är kloka och empatis-
ka  varelser,  som  låter verkligheten  och
respekten   för   patientema   gå   före   de
eventuellt nya rönen om  fettema.  Legi-
timitet och diskursutrymme för kvalita-
tiva  metoder  inom  de  medicinskt   ve-
tenskapliga  ramama  kunde  vara  livgi-
vande  för den medicinska  forskningen.
Det skulle kunna öka lusten i  arbetet at[
arbeta med en praxis som hamioniseriir
med     vetenskapliga     sanningar     iiven
inom    områden    som    hälsoupplysning
och  läkekonst.
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Åå  4 f7#J7
Manlig eller kvinnlig doktor
patienten
PER WÄNDELL

Under e[t års tid notei.ades de pa-
[ienter som vid tids.besiällning {ill
distriktsläkai.e i Åkei-sbei.ga -u[-
iiyckte klart önskemål om läka~
rens kön. Totalantalet och ande-
len av samtliga var på[agligt lågt
(2 procent). Merpai.[en av de 27
patienterna var kvinnoi. och av
svensk[ ursprung. I hälften av fal-
len gällde konsulta[ionen de[ ano-

genitala området.

B?kegrtTd|gdar°ec#nFe:stöqkqningnoterades

en  överrepresentation  av  kvinnliga  pa-
tienter hos  kvinnliga  läkare,  vilket  be-
kräftades   vid   en   litteraturgenomgång
(1).  I  syfte  att  studera  mekanismerna
bakom  detta,  ville  vi  se  på  patienters
spontana  val  av  läkarens  kön  vid  tids-

#ns;ä:liniingÅkepr:berdgiå:rif:åiäkb¥;:taå;
september   1991   ombads  mottagnings-
sköterskorna  notera  de  patienter,  som
kom  med en  sådan  begäran;  dessförin-
nan  hade  de  under  fem  veckor  i  maj
och  juni    1991,   utöver   patienter   med
detta  önskemål,   också   samtidigt   om-
betts att notera det totala antalet tidsbe-
ställningar. Förutom patientens kön no-
terades ålder,  ursprungsnationalitet och
kontaktorsak.

Resultat
Under den initiala perioden som kom

att omfatta 23 arbetsdagar, det vill säga
nämast   fem   arbetsveckor,   noterades
att 6  av  337  patienter som  beställde  tid
hade  ett  klarL  önskemål  om  kön  pä  lä-
karen,  det  vill  säga  två  procent.  Sam-
manlagt     registrerades     27     patienter
under  den   tid   studien   kom   att   pågå.
därav  24  kvinnor.  Av  samtliga  var  21
av  svenskt  ursprung  och  5  av  icke-eu-
ropeiskt   ursprung.   I  25   fall   önskades
läkare av  samma kön.  Medelåldem  för
samtliga var 48 år.
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De  tre  männen  (en  svensk  och  två
icke-europeer)  sökte  samtliga för geni-
tala besvär och begärde manlig läkare.

Av  kvinnoma  begärde  22  kvinnlig
läkare  och  två  manlig.  Av  dem  som
önskat en kvinnlig läkare sökte fem för
genitala och lika många för ano-rektala
problem,  fem  sökte  för  hjärt-kärlsjuk-
dom/diabetes  och tre för bukbesvär ut-
över ano-rektala tillstånd.

Diskussion
Materialet  är i  minsta laget -   avsik-

ten var att kunna få ihop  i varje fall 50
patienter.  Datainsamlingen  drog  iit  på
tiden och hela studien sj.älvdog så små-
ningom.  Redan  vid  pilotstudien  under
våren  märktes  problem  vid  datainsam-
lingen,   det   totala   antalet   tidsbeställ-
ningar torde vara underskattat.  Med ett
genomsnitt  på   1.3   patienter  i   veckan.
som  uttryckte önskemål om  kön på lä-
karen, skulle målet 50 patienter nåtts på
40  veckor.  I  praktiken  fungerade  data-
insamlingen bra endast de första [vå-tre
månadema för att därefter gradvis upp-
höra  och  studien  bröts  i  maj   1992,  då
endast   21    patienter   inkommit   i      hu-
vudstudien.   Det  var  svårt  at[  upprätt-
hålla intresset för studien, speciellt med
tanke på det pressande arbetet för mot-
tagningssköterskoma på  vårdcentralen,
framför allt med telefonrådgivning.  Det
är också ett uttryck för att så få patien-
ter   faktiskt   kom   med  detta   konkreta
önskemål,   endast   någon   procent   av
samtliga.  Vi blev sj.älva förvånade över
detta,   sköterskoma   hade   själva   upp-
skattat  att  det  rörde  sig  om   betydligt
fler,  i  praktiken  noterades  inte  ens  en
patient   i   veckan   under   huvudstudien.
En  miss  i  sammanhanget var också` at[
vi  inte  hade  kontroll  över patientflödet
vid   lättakutmottagningen   på  morgnar-
na.

I  materialet  dominerade  inte  ovän[at
de  kvinnliga  patientema  och  då  give(-
vis  med  önskemål  om  kvinnlig  läkare.
Det  är  heller inte ovänta[. att det  i  hälf-
ten  av  fallen  rörde  sig  om  besvär  från
de[  ano-rektala  eller  genitala  området
(1-7).  Litet  överraskande  var  dock,  att
personer    med    icke-svenskt    ursprung

Författarpresentation
H elena siei.I)ei.`g . a ll niän läkare . dok[o-
I.(Ind.

]mtititu(ionenl`ör:illn`!inmcdii`in
Umcå univcr``i(c(

90185   Umeå

hur väljer

var så  fä  (7,8).  Vid  planläggningen  av
studien uppgav mottagningssköterskor-
na,  att dessa patienter oftare kom  med
önskemål  om  kön  på  läkaren.   Det  är
möjligt  att det  skett en  förändring med
tiden  och  anpassning  till  svenska  för-
hållanden, men det kan vi j.u inte avläsa
här.

Det mest notabla är annars, att det är
så få patienter som klart uttrycker detta
önskemål.   Ansamlingen   av   kvinnliga
patienter   hos   kvinnliga   läkare   beror
inte   på   att  de   primärt   kommer  med
denna  begäran`   utan   kanske  att   man
tycker sig  få  en  bättre  kontakt  med  en
kvinnlig  läkare  (2,7,8)  eller  att  önske-
målet faktiskt är dolt.  Vid val av huslä-
kare   är   de[   mycket   möjligt   att   detta
kommer  att  bli  mer  påtagligt,  men  det
återstår att se.
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Redaktör
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Det  är sällan  man  har anledning  att  bli
så glad och entusiastisk över en ny bok,
som jag blev när den nya boken om al-
lergi hamnade på skrivbordet.  Kunskap
om  allergi och överkänslighet och  dess
yttringar   från   olika   organsystem,   är
splittrad   på  många  olika  specialiteter
och  dämed  ofta  också  svårfångad   i
tiyckt  fom.  Att  i  allmänmedicinarens
situation   få   en   helhetsbild   har   ofta
känts svårt och osäkert och någon sam-
lad lärobok på svenska har mig veterli-
gen  inte fumits.  För att  avhjälpa detta
har  Nils   Eriksson,   invärtesmedicinare
och  allergolog  i  Halmstad,  samlat  24
mycket kunniga kollegor från hela lan-
det,  vilka  bidragit  med  sina erfarenhe-
ter.  Resultatet har blivit både bredd och
djup på de drygt 500 välfyllda sidorna.

Boken   har   fem   huvudavdelningar,
varav  den  första behandlar definitioner
och grundläggande begrepp.  Där disku-
teras   förekomsten   av   olika   allergen,
men också luftföroreningar och klimat-
faktorer.   Sj.uka-hussyndromet,   elöver-
känslighet  och   besvär  vid  bildskäm-
sarbete får egna intressanta avsnitt.

Den  andra delen fokuserar på allergi
i  luftvägar och  ögon.  Avsnittet  om  ut-
redning och diagnostik är väldisponerat
och grundligt.  Greppet  att även ta med
relevant  klinisk epidemiologi  är myck-
et  lovvärt  och  ökar  förståelsen   avse-
värt.  Bam-och vuxenastma, riniter och
konjunktiviter  får  fylliga  men  lättlästa
kapitel.

Allergiska   hudåkommor   diskuteras
lika initierat i den tredje delen. Fascine-
rad  läste jag  kapitlet  om  urticaria  och
fick   ta   del   av    14   olika   varianter   av
denna åkomma!

Del  fyra behandlar  allergi  och  över-

äåå:ingehseat,,:rrå?,g;åafy%;ia:scyhst,e#åmf::
delsöverkänslighet.

Allergikem  och   samhället  är  rubri-

:åednopmå;reknesf,eåT;:v:?iegn;cdhffbopsr,*dtiåä?
passning  liksom  synpunkter  på  hälsoe-
konomi  förmedlas.

Finns  det  då  ingenting  negativt?  Jo,
men  endast  några  små  anmärkningar  i
kanten.  Något  sakfel  kan  säkert  smyga
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sig  in   i  en  bok  av  denna  omfattning.
Vid   min   översiktliga   läsning   har  jag
dock  inte  funnit  något.  Synpunkter  på
omhändertagande  i  primärvård  finns  i
flera   kapitel, men  kanske en  allmänlä-
kare  bland  författama  kunde  bidragit
med  en  mera  samlad  bild?  Centralt  i
boken  finns  en  färgbildsinlaga som jag
tycker kan  ifrågasättas.  Hudbildema är
visserligen     illustrativa,     men     känns
något  "lösryckta";  foton  på  PEF-mäta-
re,  inhalatorer  och  rykande  rågfält  ter
sig  än  mer  meningslösa.  Den  kostnad
färgbilderna    betingar    borde    förlaget
istället  ha  lagt  på  hårdare  pärmar.  Ut-
fomningen är Studentlitteraturs gängse
och det fungerar väl med tunnare voly-
mer.  Denna  tjocka  "allergibibel",  som
ofta  kommer  att  inbjuda  till  bläddring
och  läsning,  skulle dock  vima mycket
på ett gediget band.

Sammanfattningsvis  är  det  en  efter-
längtad  och  användbar  bok,  som  har
alla  förutsättningar  att  bli  en  klassiker.
Både för erfama kollegor och allmänlä-
kare   under   utbildning   förefaller   den
oumbärlig.  Rekommenderas  vamt  till
alla som handlägger allergiproblem.

I ngeniai. Andei-sson , dis[i.ik[släkare
Vårdccntralcn
295 35   Bromöm

Sjukvårds-
administration i
organisations-
teoretisk belysning
RUNO AXELSSON

Liind:  S[ii(Ieiiil.ii[ei.(i[iii.` 2 :a  iipi)I .  I 993 .
J  15  si(Iol..

ISBN 91  44  312622 8

0rganisatorisk[  lever  vi  just  nu  i  en
decentraliseringsera  och  boken  belyser
många effekter av  detta.  Den  eftersträ-
var dock  att ge en allsidig  belysning av
olika organisatoriska fomer.

Författaren,  som  tidigare  varit  bland
annat     professor     i     företagsekonomi,
sjukvårdsdirektör  och  ansvarig  för pri-
märvårdsutveckling  i  Medelpad, är nu  i
sjukvårdskonsultbranschen.

Några  axplock  ur  boken  kan  ge  föl-
jande:     utifrån     organisationsteoretiskt
synsätt kan den pendlande utvecklingen
inom  sj.ukvården  betraktas  som  ett  ut-
tryck för de motstridiga krav på ordning
och  frihet,  samt  de  svårigheter att  sam-

tidigt   hantera   dessa   krav,   som   alltid
finns  i en organisation.

Den  byråkratiska  modellen  är j.u  den
förhärskande inom sjukvården  och dess
negativa  effekter,  såsom  maktfullkom-
lighet, tröghet,  ineffektivitet och aliena-
tion hos den anställde, känner vi väl till.
Motsatsen  till  den  byråkratiska  organi-
sationen   kallas  enligt  författaren   "den
organiska  strukturen"   och   finns   inom
exempelvis  framgångsrika  service-  och
kunskapsorganisationer.  Dessa brukar i
sin  tur  kritiseras  för  bristande  ordning
och reda och oklart ledarskap. I de fles-
ta  organisationer krävs  en  kombination
av dessa modeller, men probleme[ är att
de  byråkratiska  och  organiska  stmktu-
rerna  tenderar  att  motverka  varandra,
vilke[   kräver   svår   awägning,   liksom
centralisering och decentralisering.

Den   traditionella  sj.ukvårdsorganisa-
tionen  byggde  på  ett  utpräglat  plane-
ringstänkande    med    långsiktiga   sjuk-
vårdsplaner,  som  i  allmänhet  utarbeta-
des inom  landstingens centrala kanslier.
Nutidens  krav  på  anpassning  och  om-
prövning    kräver    dock    snarare    "ett
snabbt   fotarbete"   än   långsiktig   plane-
ring.  Ett snabbt fotarbete innebär en or-
ganisation    med    stor    flexibilitet    och
handlingsberedskap.  Detta  kan  genom-
föras  i  en  decentraliserad  organisation,
som  i  sin tur dock måste styras av spel-
regler  med  rättigheter  och  skyldigheter
och  en  mål-  och  ramstyming.  Paradox-
en  är ju  dock  att en  decentraliserad  or-
ganisation förutsätter en politisk centra-
lisering. eftersom politiker inte får styra
detaljer enlig[ denna modell.

Målgrupp  för  denna  bok  är  primärt
knappast distriktsläkare  i  allmänhet.  De
av  oss,  som  mer  eller  mindre  tillfällig[
ramlat   in   på   administrativt   stickspår,
kan  ha  en   viss  glädje  av  boken.   Den
sätter  på  pränt  och  klargör sådant  som
vi  redan  vet eller anat,  några nya förlö-
sande   modeller  som   löser   primän/år-
dens     framtida     organisationsproblem
framkommer  ej  och  detta  var j.u  heller
inte meningen med boken.

Keiine'i.{  Leiihof f. dis[i.ik[`släkai.e , pi.imäi.-
våi.d`schef.
Lyi.ki`byvårdcl.nml
37162   LyL.kcby
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Psykiatrin mot
närsamhället -
omgivningens möte
med det psykiskt
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Pi.is .. 2 ] 9  ki.onoi. .

Den   något   gåtfiilla   titeln   på   denna
skrift  anges  ha  en  tvåfaldig  betydelse.
Den  ena  har  att  göra  med  psykiatrins
pågående   förändringsprocess,   avinsti-
tutionalisering,   altemativa   vårdfoimer
etc,  den  andra  betydelsen  handlar  om
de svårigheter för psykiatrins  patienter,
som ett liv ute i samhället innebär. Det-
ta är angelägna och aktuella teman.

Bokens första hälft är en sociologisk
och  socialpsykoLogisk  orientering.  Här
ges en rad referenser till stämplingsteo-
ri,   social  konstruktionism  etc.   Utstöt-
ningsmekanismer,  fördomar och  integ-
rering  diskuteras  ur  ett  teoretiskt  per-
spektiv.  Denna  del  av  boken  lider  av
problemet  att vara både detaljerad  och
översiktlig.    Läsaren    får    en    mängd

åä:Tnptå`riff,¥g,låt,tiev[.:tg:i:,tliTeonchtesxatå:
manhängande.

Författaren    tar   helt    avstånd    från
kvantitativt     inriktad    attitydforskning
(det  vill   säga  den   forskningstradition
som  baseras på att ett befolkningsurval
fyller i  enkäter av  olika slag), eftersom
hon  anser  att  diskrepansen  mellan  ord
och  handling  är  alltför  stor.  Så  denna
del   av  litteraturen,  rörande  allmänhe-
tens   uppfattning  av   psykisk  stöming,
lämnas åt sidan.

Även  om  bokens   första  del  känns
tungläst,    finns    där   guldkorn.    Bland
annat   varningen,   ursprungligen   utfär-
dad av  Ame Trankell,  mot  att "bekäm-
pa  fördomar"   genom  att  peka  ut  och
skuldbelägga  vissa  grupper  som  extra
fördomsfulla.  På så sätt skapas  lätt för-
domen om fördomar att detta är ett pro-
blem  hos någon viss grupp  i  samhället.
Ett mycket sympatiskt budskap i  boken
är att motstånd mot integrering av avvi-
kande griipper bör bemötas  utan  fördö-
mande,  med saklig och  tydlig  infoma-
tion.  En annan tänkvärdhet iir påpekan-
det  att  grannars  motstånd  mot  integre-
ringsprojekt   inte   sällan   innehåller   ett
motstånd   mot   överheten,   samhället   i
stort,  som  uppfattas  beslutii över huvu-
det  på  den  enskilde.  Så  f`ördomar  och
rädsla  mot  det  avvikande  behöver  inte
vara  hela  förklaringen  till   protestskri-
velser och  upprörda känslor hos de bo-
ende,  då  till  exempel  ett  behandlings-
hem  för psykotiker ska  flytta  in  i  deras
kvarter.
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Bokens  andra  del  består  av  två fall-
studier,   som   utgör  arbetets  empiriska
del.  Det  ena  "fallet"  är en  psykosmot-
tagning  som  tillfälligt  skulle  inrymmas
i ett hyrt hus i  ett villaområde, det and-
ra  ett  behandlingshem   för  yngre  bor-
derlinepatienter  med  liknande  lokalisa-
tion.    Bägge    projekten    resulterade    i
grannprotester och överklaganden, men
kunde   ändå   genomföras.    Författaren
har gjort intervjuer med  många  inblan-
dade  aktörer  -  grannar,  personal,  gäs-
ter/patienter,         kommunala         repre-
sentanter.    Nu    blir    läsningen    genast
mera  intressant  och   det  blir  klari  att
dema  bok  bör  läsas  av  dem  som  har
ansvar  för  att  planera  och  genomföra
"vård  i  samhället"  inom  psykiatrin,  so-

cialtjänsten,  omsorgema  och  andra  in-
tresserade.  Ett  gott  råd  är  kanske  att
läsa bokens andra del före den första.

kapaednert%#feöin::åj:rTå:3:ä?,TnYne::
ama och  författaren  vågar sig  på vissa
slutsatser:  de  som  är  ansvariga  för  ett
integreringsprojekt  ska  hålla  "hög  pro-
fil".  Informera  tidigt  och  utförligt  och
sakligt.  Motstånd  och  protester  under
planeringsfasen betyder  inte  att det se-
nare   utfallet   kommer   att   bli   dåligt.
Naturligtvis    hade    det    varit    mycket
spännande om  (den  andra prospektiva)
fallstudien  hade  gjorts  med  tillämpan-
det av  både  kvalitativa och  "kvantitati-
va" enkätmetoder: då hade vi kunnat få
lära oss en del  nytt om  relationen  mel-
lan ord och  handling när det gäller för-
domar  och  attityder  mot  psykiskt  stör-
da.

Både   psykosmottagningen   och   be-
handlingshemmet  kom  igång  och  pro-
testerna avklingade.  De uppföljande in-
tervj.uerna med grannama andas  nästan
besvikelse  över  att det  blev  så  få  kon-
takter med  "de  avvikande".  Personalen
verkar  också  ganska  nöjd  -  inget  mer
bråk.  Men  i  detta ligger förstås ett stort
problem -fysisk integrering är inte det-
samma som social integrering!

Mikae[  Saiidliin(l
S«i:Llmedicinsla ii``(itutionet`
Umcå univcrsitct
•J0185   Umcå

Grundläggande
statistik - med
tillämpningar inom
sjukvården
Andra upplagan

GÖRAN EILERTSSON

Liind:  StLiden(Ii((e].a[ui..  ]992.
224  sidoi..

För flertalet distriktsläkare tillhör statis-
tiken inte de hetaste kunskapsområdena.
Men ack så nödvändigt för den som vill
försöka   snickra   ihop   egna   undersök-
ningar   eller   läsa   medicinska   artiklar
med viss kritisk distans.

Den enda bok i ämnetjag personligen
har tagit mig  igenom med viss systema-
tik  är Göran  Eilertssons  "Grundläggan-
de  statistik  -  med  tillämpningar  inom
sjukvården".  Jag  tror  att  det  säger  mer
om  bokens  kvaliteter än  om  mina egna
begränsningar  att  den  fortfarande  efter
flera års  användning  känns  fruktbar att
återvända till.

Eilertssons  bok  har  under  många  år
använts  i  grundutbildningen  av  läkare.
Dess  handfasta  pedagogik  med  många

§8Fkdree:a|ä:xpe,Tgpå;mo::,r5äfuk:iuopnEåiofket
ämnet,  men den har mycket att ge även
för den  som  står i  begrepp  att göra sina
första egna undersökningar och har följ-
aktligen  använts mycket i  forskarutbild-
ningskurser av olika slag. För den som i
likhet   med   mig   tassar  omkring   i   den
medicinska  statistikens   yttersta  utmar-
ker  är  den  nästan  alltid  användbar  som
uppslagsbok  för  att  fräscha  upp  rostiga
kunskaper.

Den andra omarbetade upplagan` som
kom  under  föiTa året,  ser i  huvudsak  ut
som  föregångaren,  men  har blivit  mera
tidsenlig  med ett nytt kapitel  om datom
i  statistiken och ett fördjupat kapitel  om
konfidensintervall.  I synnerhet  den  som
bedriver självstudier i ämnet kan ha stor
glädje av att  Eilertsson till  denna uppla-

fö?snäiv;egnar?:|qdbuockeerå:å:tni`itå:uEåfå:ftemr:d
Sammanfattningsvis:    För   den    som

vill   t`örsöka   bedriva   lite   forskning   på
hemmaplan     eller    läsa    vetenskapliga
artiklar   med   större   behållning   är   det
minst   lika  svårt  att  klara  sig  utan   Ei-
lertssons andra upplaga som den första.

Chi.i.siei.  Pe[ei.sson
V:`rt]i.i`i`milci`Smi`dbjörkc`
.lil  *5   Vii.\J`ö
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Seniortabletten.
Frågan om det är meningsfullt att behandla äldre
hypertonipatienter har länge diskuterats.

Naturliga fysiologiska förändringar och olika
slags komplikationer gör att man många gånger
funderat på om boten inte är värre än soten.

Den kärlselektiva Ca-antagonisten PlendilD har
många egenskaper som gör den lämplig för äldre

patienter.
Plendil"  finns i tre styrkor 2,5 mg,  5 mg och

10 mg. Normal dosering är 5 mg per dygn.  För
vissa patienter, t ex äldre eller patienter med ned-

satt leverfunktion, kan 2 ,5 mg per dygn vara till-
räckligt.  Doseringen är individuell och Plendil®

ges alltid i endosering.
Finns som depottablett i förpackningar med

28  eller 98  st.

Plnendil®2fmg
Hässle  Läkcmcdcl AB, 431  83  Mölndal. Tcl 031 -776  35 00.
Fa.x 031 -776  35  01.



Risk för
tillvänjning
föreligger - att
bemöta och
behandla
läkemedelsberoende
KATARI.NA JOHANSSON
ULLA TONNE

Soliia:  LIC  Föi.lag AB,1992.
Pi.i`s: 250 ki.oi.oi.. 280  sidoi..

Författarna,   en   medicinjournalist   och
en  sjuksköterska,  tycks  ha gedigna  er-
farenheter  av  att ge  hjälp  vid  läkeme-
delsberoende.  Några  experter  på  olika
områden har hjälpt till med fackgransk-
ningen. Med boken vill författama lyfta
fram det iatrogena lidande som beroen-
de[  av  bensodiazepiner  kan  skapa.  De
vill  framhålla, att problemet  är mycket
större än vad många -inte minst läkare
-  hittills  velat  inse.  Några  av  bokens
viktigaste budskap är att beroende  ofta
kan uppstå även om patienten håller sig
till den föreskrivna och  ibland låga do-
seringen,   att   abstinenssymtom   (under
pågående   behandling)   ofta  misstolkas
som  ökade  ångestyttringar  och  att den
period  under  vilken   abstinensens   alla
symtom  kan  förekomma,  ofta  är  lång.
ibland  årslång.  Under  denna  period  är
det  viktigt att ge stöd  åt  den  som  trap-
par ut och till slut helt upphör med ben-
sodiazepiner.  Boken  är  ämnad  som  en
handledning  åt  dem   som   åtar   sig   att
vara stödpersoner åt läkemedelsberoen-
de. en uppgift som primärvårdens  folk,
enlig[ författama, borde kunna ägna sig
io,,.

En    rad    vetenskapliga    studier   och
konsensusuttalmden  refereras  även. ett
material  som  främst  finns  samlat  i  bo-
kens senare avsnitt som kallas faktaför-
djupning.  Här får läsaren en  resum6 av
ofta  färska  och   i   vissa  fall   inte  ännu
helt  etablerade   rön   om   bensodiazepi-
nemas  verkningsmekanismer och  avig-
Sidor.  Man redovisar sitt material  med  i
mitt  tycke  rimlig  distans.  Ännu  är  väl
inte   de   sista  orden   sagda  om   benso-
diazepinemas  eventuellt  teratogena  ef-
fekter   och    vissa    preparats    toxicitet.
Hade jag  varit  ute  efter  att  rikta  strål-
kastarljuset     mot     dessa     läkemedels
dunkla sidor, skulle jag nog stiirkare  ha
bc(onat   det   märkvärdiga   i   iLt(   benso-
diazepiner  förskrivs  nästan  dubbelt  så
ofta  till  kvinnor som  till  män.  och  i`tt -
relaiivt   set(  -  så  mångii   rei`ep(  gäller
ä.ldre  patienter.   De  stora   lokiila  varia-
lionerm  i  förskrivning.mönstren  är ju
också  ett  obseivandum.  Men`  vad  som
betonas kan ju varz` en smaksak.

Nu  berör  bensodiazepimnvändning-
en   kontroversiella   problem`   som   inte

ALLMÄNMEDiciN  .  ÅRGANG  14  .1993

bara  har med  fakta a[t göra,  utan  också
inbegriper värdemässiga  frågor.  Redan
i  förordet  svär  sig  författarna  fria  från
att vara puri[aner eller moralister.  De är
inte ute efter att propagera för ett aske-
tiskt  förhållande  till  lidande,  utan  tyck-
er  att  bensodiazepiner  i  vissa  fall   kan
vara  motiverade  för  att  lindra  ångest.
Deras  utgångspunkt  är  bara  en  annan:
de  har  sett  allt  det  lidande  som  enligt
deras  uppfattning  uppstår  på  grund  av
dessa piller och beroendet av  dem. Om
de har rätt eller fel, har jag svårt att rik-
tigt  göra  klart  för mig.  Min  erfarenhet
som  läkare talar inte för att en låg dag-
lig  dos   bensodiazepin   skulle  medföra
någon  särskilt  drastisk  försnävning  av

9a?V,rä#åtipÅfåLtåi:gs:äahn?smdaenpfaåtiesnvte=

som man  frågar, boken  innehåller flera
rös[er  som  ger  vittnesbörd  om  motsat-
sen.  Historiskt är det heller inget märk-
ligt   i  detta  att   iatrogena  tillstånd  haft
svårt  att bli  sedda  i  sin  fulla vidd.  Som
behandlare  vill  man  förstås  ogäma  se
avigsidoma med behandlingen.

Det  är  en  faktaspäckad  och  utifrån
den  valda  utgångspunkten  vederhäftig
bok  som  Johansson  och Töme  skrivit.
Antagligen  kan  den  tj.äna  som  ett  gott
stöd  för  dem  som  följer  sina  patienter
på  den  ibland  snåriga  vägen  mot  tab-
lettfrihet. Inte minst viktigt är det ju att
inte överge patienten  i  och  med att den
sista  halva  tabletten  är  seponerad.  Jag
tror att  författama har rätt  när de  utpe-
kar sig  soml  icke-puritaner,  deras  upp-
fattningar verkar för det  mesta vara er-
farenhetsgrundade  och  inte  principiellt
avståndstagande   mot   läkemedelshjälp
mot  nedsatt  välbefinnande.  Lite funde-
rar jag  dock  på  varför  det  skulle  vara
fel   att   östrogensubstituera   kvinnor   i
menopaus   som   samtidigt  jobbar  med
att  sluta  med  sina  lugnande  piller.  Det
kan  väl  vara  en  mera  adekvat  behand-
lin8?

Bokens  uppläggning  och  kapitelför-
delning   föref`aller  dock  mindre  välbe-
tänkt.  Det  rinns  hela tiden hänvisningar
framåt  och  bakåt  i  texten  som  lätt  gör
(även  bensodiazepinfria)  läsare lite för-
virrade.  Ett  sakordsregister hade  också
gjort  boken    rättvisa,  och  kan  kanske
tillföras i en eventuell ny upplaga.

0lika  läsare  kommer  säkert  att  rea-
gera  olika  på  den  här  boken.  För  min
del  tror jag  att jag  hädanefter  kommer
att  ställa  li[e  fler och  annorlunda frågor
när   det    är   dags    att    fömya   benso-
diazepinrecept.

M ik(ie>l  S(iii(Iliiii(I .  Ieg  läk(ii.ei .

S{w.i:ili``cdii`ii``k:iii``iii`iii``i`.n

Uii`L.åui`i\'cr`iti`i
t)() [  85  Umc.\

Sårvårdshandboken
Diagnos och behandling
Redaktörer

INGEBORG ARNDT
BENGT FAGRELL

S[ockholni:  LIC  Föi.lag AB.1992.
lsBN : 917584 265  3

I  Sverige  finns  en  förening  med  euro-
peisk    förebild    -    Sårvårdsföreningen.
Det  är  en  förening  öppen  för alla  som
sysslar  med  sårvård.  Dess  verksamhet
är  ideell  och  syftet torde vara att verka
för  god  sårvård.  I  sin  verksamhet  ger
man bland annat ut Sårvårdsboken, nu i
tredje upplagan.

Först ges en genomgång av de vanli-
gaste bensåren  -- arteriella,  venösa och
diabetiska.  Konsekvent  men  kortfattat
granskas   sedan   deras   uppkomst,   dia-
gnos  och  behandlingsprinciper.  Härpå
följer avsnitt om differentialdiagnostik,
trycksår,  kirurgiska  sår  och  plastikki-
rurgisk läkning. Infektioner ges ett eget
kapitel, likaså ocklusion.

Bokens   teoridel   innehåller   egentli-
gen  inget  nytt  men  har  fördelen  av  att
vara samlat på ett ställe.  Den stora för-
delen  med  boken  är  dess  genomgång
av  på  marknaden  tillgängliga  preparat
(fabrikstillverkade    som    ex    tempore)
och värderingen  av dessa.  Här finns en
källa till  revision  för våra mottagningar
och  de  ibland  slentrianmässigt använda
preparat  vi  har som  kanske skulle  ren-
sas  iit.  Det är även  en  motvikt till  före-
tagsrepresentantemas budskap.

An{lei.s  Beckiii(in.  (li`sii.iki.släk(ii-e.

Vårdccmr.ilcn Gullvik`b(}rg
Ccll\or<£.'l:m  '
2H  51   Flill'''ö
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• Konsu]tationen
- att studera mötet
med patienten
FREDENBERG S
WESTLUND P

Bai)i)oi.[  192:7  (53  sidoi.)
Ble,kinge  ..Fo.U-.einhe[   föi.    sociali.iä"
och  i)i.iniäi.våi.(I

Eijikpahlbe'i.gsga[an30
374  37  Kai.l.shamn

åånpphirB',i:lkainrggpi::åEå,f,reårnmeån3å'inr::
tiska   synpunkter   på   den   metod   som
Pendelton  tidigare presenterat om  kart-
läggning  av  enskilda konsultationer,  så
kallad consultation mapping.

ko:Ff`ae,::,i,ngånenbeå:jxerbå;Eirpä,?å:tgs#
översiktligt  var  forskningen  står  idag.
Urvalet är begränsat till det som senare
utgör   själva   rapportens   huvudsakliga
syfte.   Inledningen   avslutas   med   det
som  Pendelton sammanfattat som  kon-
sultationens sju essentiel]a frågor:

-  Klargöra   varför   patienten   söker
nu;   problemets   natur,   bakgrund   och
verkningar,  -  patientens  egna  uppfatt-
ningar, oro och förväntningar.

-  Ta  hand  om  andra  hälsoproblem
än   det   aktuella,   kroniska   sjukdomar,
riskfiktorer.  -  Utforma  åtgärder,   lös-
ningar  t`ör  varje  hälsoproblem  tillsam-
mans med patienten.

-  Uppnå   gemensam    förståelse   av
hälsoproblemet  tillsammans  med  pati-
enten.

Involvera   patienten   i    lösningen   av
probleme[,  stimulera  till  medansvar  för
egen liälsa.

-  Bruka tid och resurser e[`fektivt.
-     Utvcckla  en   läkar-patientrelation

som stärker de övriga delmålen.
Pendelton  har redovisat  en  nietocl  a[t

bii[tre  läm sig konsult:itionsteknik.  Med
grund  i  de  sju  uppgiftema  söker  man
at[  beskriva  vad  som  sker  under  kon-
sulta[ionen  med  så  kal]ad  (.o;7.t{f//c7/f.o;7
JiJf//)/)/./i.q.  Det  rör  sig  om  en  slags  gra-
fiskt  beskrivande  "kcmläggning".   Kar-
tan  kan  också  kompletteras  med  en  så
kallad  visuell  amlogskala  där  var  och
en   av   de  sj.u   punktema  bedöms   som
tillfredsställande  eller  otillfredsställm-
de utförd iiv doktorn.

Svenska   Föreningen   l`ör   Medicinsk
under liösten   1993  ocli  våren  1994.

Den   blekiiigskz`   Balintgruppen   be-
sluiacle  sig  för iit[  f.örsöka z`nvända  me-
todcn     för    €inalys    av    videoinspelade
konsultationer.   Vid  analysen   frz`mkom
mi.``snöje  iTed  den  in[ermitionell[ sprid-

:i`zmdm;`,`,pnpa',nå;'msect,:edåT|.,v€ri,`indsötdyacnk.iå
att  I.ylla  i  och  a[[ det dåligt  beskrev  och
värderz`de  konsul[ationema.

I  nästa t.as, som  är den viktigaste,  be-
slutade  mm  sig  för  att  undersöka  vari
svårighe[en  med  Pendeltons  metod  be-
stod.    I    mot`sats    till    exempelvis    den

griipp   som   redovisat   erfarenheter   av
analys  av  videokonsultationer  i  Boden
lade  man  den  inte  bara  åt  sidan.  Man
tog  i  stället vara på den  frustration  man

åpe?:edYd3isikå:gieot;:nmä:dkr3åti::jisntfå:i;g
rik och mycket stimulerande.

I    utarbetandet   av   kritiken    har   ett
fruktbart   samarbete   skett   mellan   all-
mänmedicinare  från  Balintgruppen  och
en samhällsvetare.

::srpu:s:ad::ii::g:ar:::så:st:åvd::sLa;åoÄcdhfr:tr:s:;:
och  vänt på sina resultat och  försökt se

:ågäåodTj,jåge::dbeantoge:e[.Tt:gspseåtsa3g
kritiken  tar sin  utgångspunkt  i  den  tys-
ke  filosofen  Habermas så kallade /7c7/?c/-
//.n`g.t/,\'/Jo/o.g/.cr.  Dessa  har j.ag  för  öv-

:jåg:;ktee,tt,j€rLatrå:f,;epdrååeongtj%rkatdseäpt:"
Strategiska     handlingar    är    fram-

gångsorienterade,  de  strävar  mo[  fram-
tida mål  och  effektivitet.

Kommunikativa     han(11ingar     där-
emot  är  förståelseorienterade  och   kan

#ztki':nå[:ngsLag.s,yäivdarkodnoskt,aotrenra:g:
patienten  att  gemensamt  förstå  patien-
tens problem.  Den  andra kommunikati-
vii  handlingsmodellen   u[görs   av   nor-
mati`'t reglerad hz`ndling.  Hiir möte ak-
[örer  med  re(lan  överenskomna  rollbel
teendcn.  Normema ger cloktor och pati-
ent  rätt zitt  f`örvänt€i sig et[  vi.sst  be[een-
cle  i`v  den  andre.  Den  tredj.e  så  kallade
dramaturgisk  handling`  €`vser  miinni-
skans   inre  värld.   Här  presenterz`r  pati-
enten  sig  själv  och  sin  subjektivitet  för
doktom. .1 den mån  patientens språkliga
presentation    av    kiinslor,    upplevelser

:c#d::ö;T;ä;:t:::z¥rardeuspop£a[2:å.:a.S3,zTj:::
svarande  sätt  blir  doktorn   bcdömd  av
patienten.

Psykologi    €`norclnai. l`öl`iimde    iitbil(lning

rntroduktionskurs f.ör Balint-handledare, 5 seminariekvällar:
21 oktober,11  no`'eml)er, 9 december, 21.januari och 17 februari på

Hälsocentralen Södi.ii Statioii
Rosenluiidsgat:`n  2`)  8
I  18  63  Srockholni

Kursledzirc  Anitii  Hiigg"`rk.  Kostm(1  2000  kronoi.  för  medlcm.  25()0  kronor
C.3±   _    =   _  ,  _    _för icke medlem. Inl.ormi`tion  Helgzi S.jöströni`  tel  08-718  60 ()0.
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Mappingme[o(Iens         f`öru[sättning:ir
och   brister   dissekeras   med   hjälp   av
handlingstypologierna   i   en   spännande
diskussion.

Pendeltons   teleologiska   perspektiv
kritiser.is  för €`tt  konsultationen ses som
en  seric  uppgifter  som  ska  lösas  ända-
må]senligt.     Enligt     Pendelton     är    en
framgångsrik      konsiiltation      effektiv.
Den    leder   till    önskvärda   resultat   på
både kort och  lång sikt.

Det  är  rationem,   logiski  och  analy-
tiskt,   men   täcker  endast   delar  av   det
som  synes  ske  i  et[  videoinspelat  möte
mellan       läkare      och       patient.       De-
[aljgranskningen   kan    missa   helheten.
Mycket av  kritiken  drabbar även  andra
svenska  konsultationsforskare  som  Ar-
borelius och  Bremberg.

I    en    vik[ig    diskussion    analyseras
även  vilka  av  Pendeltons  sj.u  uppgifter
som   kan   sägas   vara   orienterade   mot

ggiL:rn#ereptatåennntåtnss;öråetså:||Einkgå-
man  säga,  att  vissa  av  de  sju  frågoma
är   patientcentrerade   och   andra   dok-
torscentrerade.

I avslutningen  lyckas  man  ändå  pre-
cisera och  avgränsa mapping-me[odens

::rkdtåimadvådkeonmf:kuunsiekr`:,r.vpåkyåkriipgea,eans;
hos doktom.

Jag  frågar  mig  varför  nästan  all  u[-
veckling    av    denna    typ    av    teoretisk
grundforskning  idag  sker  utanför  våra
vetenskapliga   institutioner?   Borde   de
inte   vara   drivande   och   ledande   i   ut-
vecklingen?

Jag  tror att den  blekingskzi  rapporten
läses  med  stor  behållning  av  alla  som
funderat en del  över konsultiitionen och
deltagit   i   videovärderingiir.   En   annan
viktig  läsargrupp  iir  våra  examinz`torer
som  j.u  ska  bedöma  iiågra  konsultatio-
ner   hos   sina   examiminder.   Tankama
borde  för  övrig[  lia  stort  intresse  även
internationellt.

Min  egen  bedömning  iir  att  Pcndel-
[ons  arbeten  kring  konsiiltz`tionen  hjäl-

per oss som €illmiiniiiedicinare iinder en
viss   fas   i   vz°`r   iitveckling   som   läkz`re.
Råden   är   enkla,   han(lf`a`ski   iiicn   ändå
svåra  att   leva  upp   till   i   praktiken.   En

;ikn`|ii%.ioi.:kg;:oi'bt[eLozi,:_:kiz:rpiå|,::i|n|;L%:
ten.   Risken   är  dock   uppeiibar  att  det
bara  blir  en   lätt  i"`nipiilerande  teknik
f.ör  genomföran(lc  civ   rutinarbete   utzm
engagemang.

Det    finns    sällsmima    of.örutsebara
tillfällen,  då jag  först  ef.[eråt  för.stå[t  att
min  insats  har  beiyt[  något  vcrkligt  rör
patienten.   Det  iir  iiiir jiig  kunm`t  läggii
alla   regler   z°u   sidan.   sliipp£i   kon[rollcn
och   i  en  (Ijupiirc  nieiiing  möta  pa[ien-
tcn.   Det  är  kiiiig  dessa  pärlor jag  f.iin-
der:it  mest på  i(l  lä.miiigcii  av  rzipporten
från  Blekinge.

Peiei.OI.s`soii.tli.sii.iki`sliiktii.c

V:\l'll,cllm'[l.n
'J(1) J0  Jt,lLl''c,lk
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siårNkäiruatnpgåe:itvet.
Ängslan, ångest och rastlösl`et är et[ nedbry[ande ekorrhjul
som många människor hamnar i. När spänningen stiger och
själen brister, utlöses ibland psykosomatiska sjukdomstillstånd
och många drabbas av sömnsvårigheter.

Vid medicinsk behandling av ångest är Sobril (oxazepam) ett
väldokumenterat preparcit med ångestdämpande och muskel-
relaxerande egenskaper. Oxazepam har en enkel metabolism,
saknar aktiva metaboliter och elimineras lika snabbt hos gamla
som hos unga.

Läkemedelsbehandling av ångest och sömnlöshet bör alltid
vara ett adjuvans. Innan ordination sker, är det viktig[ med en
anamnes angående tidigare missbruk och alkoholvanor.
Oxazepam förstärker effekten av alkohol och en kombination
bör undvikas. Behandling med Sobril bör varaL tillfällig eller
in[ermittent. Efter längre tids behandling minskas dosen grad-
`Jis för att undvika utsättningsproblem.

Sobril®
Ox.`/.cp.`n`. t.ibletter 5,  10,  15 och 25 mg.

Dämpar ånges[, dag som natt.

A ¢  Risk för tillvänjnii`g föreligger. l.ikt[<ig försiktjgl`et vid förskrivnii`g.

6
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Före behandling.

Daivonex
calcipotriol

Daivonex  Lövens    Salva50tjg/g(0.005%).    MedelmotpsoriasisD05AD   R
Doklaraiion.   i   g   innehålier    Calcioolriol   50   ug.   r`alri.   edelas.  dinalrii   hydrogen   phosohai.
locopherol.  parallinum  liouidum.  Dolyoxyelnylen.slearylelher.  propylen  glycolum.  aq    ouril  .
vaseltnum album ad  1  g
Egonskapor.  DAivoNEX salva  mnehåller  D-viiaminderivatet  catcipoiriol  som stimiiie(ar difle-
renlieringer. och clampardelnmgshastigheien hos l{eratinocylerna  Calcipolriol har ringa ellekl
på  kroppens kaiciumomsaiir`ing  och iamlort  med dei  naturiiga  liormonei calcitriol  (dihydrcixy.
viiaiT`in  D.) ar eHekien  pa kaiciumomsäiintngen ca  i % av catciirioleis  Calcipotrioi  absorberas
i  läg  omlaitning  geriom  huden   C)å  kinetiken  ar  ofullsiandigi  belvsi  äi  det  emeiteriid  okiart  i
vilken grad
lndikallonar. Psoriasis av plaque.iyp
Koniralndlka`lonor.   Necisait   niurlunkiion    Ska   ei  ges   iill   Da`ienier  med   lorhoid   kalciumnwä
eller t.ll  paiienier under oägäende behandlmg  med lakemeclel som höier kalciumnivån   Över-
känslighei mot ingående ingredienser i sslvan
Forslkllghol. Anclra psoriasislormer

:r'::,gd#:t;aKdatoeFu%x:e,r,::nst::,:,å::aatvas,::t:,,:;ko,kEr,Ksk,åsrk,å::::::ahde:,rir-av,dakv,nnor
Amning. Grupp lv  Uppgilt saknas om calcipolriol oasserar over i modersmiölk

..,

Efter 7 veckors behandling med Daivonex.

Mer än 200.000 patienter
har hittills effektivt behandlats
med Daivonex, varav 3.000 i
kontrollerade kliniska prövningar.
Daivonex har genomgående
tolererats mycket väl.

E Effektivt

H Snabbt insättande
effekt

H vältolererat
H Patientvänligt

=j-.--..:._L>..r-"c
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